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Au stra lij skie psy DIN GO – ca nis lu pus
din go są iko ną kon ty nen tu au stra lij skie -
go. Wy stę pu ją je dy nie w Au stra lii, ale ta -
kże na po łu dnio wych wy spach Azji.
Na pew no są ga tun kiem bar dzo daw no
te mu przy wie zio nym spo za kon ty nen tu,
tyl ko ba da cze te ma tu do dziś nie udo ku -
men to wa li cza su (nie któ rzy uwa ża ją,
że 3000 lat p.n.e.) ich przy by cia. Więk -
szość uwa ża, że z pew no ścią są miesz -
kań ca mi te go lą du co naj mniej 4 ty sią ce
lat. Ale nie któ re źró dła po da ją, że na -
wet 18 ty się cy lat te mu ten po to mek
a ra czej pod ga tu nek wil ka sza re go – ca -
nis lu pus, przy był do Au stra lii.

Jest to naj więk szy dra pie żnik tam
miesz ka ją cy. Je go wy so kość w kłę bie
to 52 do 60 cm, ale cię żar jest nie wiel ki
13 do 20 kg. Smu kła syl wet ka, dość cien -
ki ko ściec i gru be, moc ne szczę ki, dłu gie
pal ce; ro bi wra że nie wy so ko no gie go

z wiel ką mo żli wo ścią ru cho mo ści dzię ki
luź no zwią za nych wszyst kich sta wów
koń czyn. Naj czę ściej din go wy stę pu je
w ró ż nych od cie niach ko lo ru pło we go,
ale zda rza ją się czar ne pod pa la ne, bia łe
i kre mo we. Są nie zwy kle in te li gent ne,
ostro żne i czuj ne. Do nie daw na by ły
trak to wa ne ja ko je dy ne dra pie żni ki, te -
raz na to miast jest co raz wię cej dzi kich
ko tów i li sów, któ re po wo du ją, tak jak
i u nas du że stra ty wśród ma łe go ptac -
twa śpie wa ją ce go. Din go są na tu ral ny mi

wro ga mi tych ra bu siów i po wy pusz cze -
niu sied miu li sów i ośmiu ko tów w zna ne
din go śro do wi sko, w cią gu 17 dni zli kwi -
do wa ły wszyst kie li sy i pięć z ośmiu ko -
tów. Su ki są do sko na ły mi mat ka mi – ro -
dzą czte ry do ośmiu szcze niąt w mio cie.
Naj czę ściej po ród od by wa się w głę bo -
kiej ja mie wy ko pa nej wcze śniej w zie mi
pod zwa lo ny mi kło da mi drzew lub oko li -
cy du żych skał i ka mie ni, co sta no wi na -
tu ral ną ochro nę. Od trze cie go ty go dnia
ży cia szcze niąt mat ki za czy na ją zwra cać
wcze śniej spo ży te mię so, któ re chęt nie
zja da ją szcze nię ta. Po dwóch mie sią cach
su ki tra cą po karm w gru czo łach mlecz -
nych, ale jesz cze dwa na stęp ne mie sią ce
zwra ca ją im po karm dro gą odły ka nia i to
za rów no su ki jak i psy. Czte ro mie sięcz ne
szcze nię ta za czy na ją sa me po lo wać
i zdo by wać po ży wie nie na wła sną rę kę.
Din go ży wią się nie tyl ko świe żym mię -
sem, ale rów nież zja da ją pa dli nę. Dzi kie
psy din go po lu ją po je dyn czo, ale ta kże
w ró żnie licz nych (3 do 16 sztuk) gru -
pach. Rzad ko się prze miesz cza ją i ra czej
prze by wa ją w zna nych so bie do brze
oko li cach.

Pies din go przez wie ki ży wił się kan -
gu ra mi i in ny mi tor ba cza mi. Po tem łu -
pem ich sta ły się kró li ki tak do sko na le
roz mna ża ją ce się na roz le głych te re nach

Hodowla

DZIKI PIES DINGO

Czasami są przyjazne
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tra wia stych jak i szczu ry od wiecz nie to -
wa rzy szą ce czło wie ko wi. Din go ży je
na pa stwi skach i na te re nach pu styn -
nych, ale tyl ko ta kich gdzie ma jed nak
do stęp do wo dy. Iden tycz ne te ry to ria
naj chęt niej zaj mu ją far me rzy ho du ją cy
owce. I tu roz po czął się kon flikt, ja ko że
łu pem din go nie kie dy pa da ją wła śnie te
nie wiel kie ho do wa ne przez czło wie ka
prze żu wa cze. Co raz więk sze za lud nie nie
Au stra lii nie sprzy ja by to wa niu te go dzi -
kie go psa. Te re ny po kry wa co raz
większe za gęsz cze nie szczel nych ogro -
dzeń. Din go są tru te, za bi ja ne strza ła mi,
ła pa ne w si dła i wie sza ne na drze wach
– w ce lu od stra sze nia po bra tym ców.
Wie lu miesz kań ców Au stra lii sprze ci wia
się ta kie mu trak to wa niu te go za gro żo -
ne go obec nie pod ga tun ku. Mi ło śni cy
din go do wo dzą, że stra ty w sta dach
owiec spo wo do wa ne przez din go są
o wie le mniej sze niż się przy pusz cza
i wy no szą za le d wie 0,02 % w ska li ro ku,
co jest licz bą mniej szą niż stra ty spo wo -
do wa ne co mie sięcz nym trans por tem ży -
wych zwie rząt. 

Din go oska rża ne są rów nież o ata ki
na lu dzi. Są to bar dzo rzad kie przy pad ki
– po nie waż din go ca ły czas jest psem
dzi kim, nie udo mo wio nym i jak tyl ko mo -
że uni ka lu dzi i gę sto za miesz ka łych oko -
lic. W ba da niach żo łąd ków za bi tych din -
go zna le zio no je dy nie 10% od pad ków
z sie dzib ludz kich. Za no to wa no tylko kil -
ka przy pad ków po gry zień lu dzi przez te
dzi kie psy, (zgło szo nych po gry zień przez
psy do mo we w Au stra lii jest ok. 40 000
przy pad ków rocz nie!!!)

Na stęp nym za gro że niem dla czy sto ści
po gło wia din go jest co raz więk sza licz ba
bez dom nych psów, któ re cho dząc lu zem

krzy żu ją się z dzi ki mi psa mi din go. Wy ni -
kiem tych po łą czeń są oczy wi ście mie -
szań ce w ty pie din go, ale ca nis lu pus din -
go w czy stej po sta ci za ni ka po wo li
z kon ty nen tu.

Bę dąc w Au stra lii nie da le ko od Mel bo -
ur ne mie li śmy oka zję zwie dzić Cen trum

Di sco ve ry and Re se arch Din go. W po sia -
dło ści Lyn i Pe te ra Wat son’ów ży je oko ło
trzy dzie ści din go czy stej krwi. Są tu one
ho do wa ne dla ce lów na uko wych bar dzo
eks ten syw nie – je den do dwóch mio tów
w ro ku. Ro dzi ce są sta ran nie do bie ra ni,
a szcze nię ta so cja li zo wa ne (za raz po

Czerwony i czarny podpalany

Przy norze

Na wybiegu Obserwacja
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uro dze niu) przez wła ści cie li i ochot ni -
ków pra gną cych oca lić ten za gro żo ny
„ga tu nek”.

W Au stra lii nie wol no mieć din go ja ko
pe ta (psa do to wa rzy stwa), ani wy wo zić
go za gra ni cę. Pla ców ka Pań stwa Wat -
sów ma zgo dę ad mi ni stra cji kra ju na
sprze daż pod ro śnię tych psów do ogro -
dów zoo lo gicz nych na ca łym świe cie.

Psy miesz ka ją w psich ke ne lach i wy -
pusz cza ne są co dzien nie na ol brzy mie
tra wia ste wy bie gi. Cie ka we, że mi mo
cią głej so cja li za cji nie któ re z nich są ca ły
czas bar dzo nie uf ne w sto sun ku do nie -
zna nych wcze śniej ob cych lu dzi. Po wie -
lo mi nu to wym „za po zna niu się z ni mi
pod kie row nic twem ich opie ku nów”, mie -
li śmy mo żność kar mie nia, gła ska nia i ba -

wie nia się z wie lo ma tam prze by wa ją cy -
mi. War to do dać, że nie ze wszyst ki mi. 

W jed nym mio cie ro dzą się szcze nię ta
o ró żnej psy chi ce – nie któ re omi ja ją nie -
zna jo mych bar dzo du żym łu kiem i mi mo
du żej ilo ści cza su spę dza ne go z ni mi
przez ró żnych lu dzi są na dal bar dzo
ostro żne. In ne da ją się do ty kać i je dzą
z rę ki, ale przy ka żdym gwał tow niej szym
ru chu na tych miast ucie ka ją. Cie ka wost -
ką me cha ni ki ru chu koń czyn u din go jest
znacz nie więk sza ich ru cho mość zwłasz -
cza w za kre sie przy wo dze nia i od wo dze -
nia koń czyn. Wła ści cie le po ka za li nam
jak mo żna ło kieć psa unieść po nad je go
grzbiet i jak gło wą psa do tknąć je go
grzbie tu tuż za ło pat ką.

Do dat ko we ró żni ce fi zjo lo gicz ne z psem
do mo wym to ta kie, że din go nie szcze -
ka ją, a je dy nie wy da ją dźwię ki za wo dze -
nia i ru ję ma ją na ogół raz w ro ku.

Tekst Małgorzata Su pro no wicz
Zdję cia Tomasz Bor kow ski

Giętkość stawów Naturalna ruchomość frontu

Zaufanie

Polowanie
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„Oooo, ja kie owiecz ki!”, „Ale faj ne
kun del ki!”, „Czy to pu del ki?” – z ta ki mi
re ak cja mi spo ty ka my się naj czę ściej, kie -
dy spa ce ru je my z na szy mi psa mi. Sza -
now ni Pań stwo! Przed sta wia my la got to
ro ma gno lo.

HI STO RIA

Na zwa ra sy po cho dzi od psa o pier -
wot nym prze zna cze niu do pra cy ło wiec -
kiej w wo dzie. W lo kal nym dia lek cie Ro -
ma gna „la got” ozna cza „wło cha ty pies
wo dy” lub „ku dła ty ba gien ny pies my -
śliw ski o krę co nych wło sach”. Dzię ki
gru bej, gę stej sier ści la got to mógł spę -
dzić wie le go dzin w wo dzie. 

FCI za twier dzi ła la got to ro ma gno lo ja -
ko ra sę do pie ro w ro ku 1991, jed nak jej
ko rze nie się ga ją cza sów Etru sków.
W sce nach po lo wań i po ło wów zna le zio -
nych w mie ście Spi na (w po bli żu Fer ra -
ry) da to wa nych na VI w p. n. e. bio rą
udział psy bar dzo po dob ne do dzi siej -
szych la got to. Gdy w okre sie pod bo jów
Mau rów psy do wod ne po przez Pół noc ną
Afry kę do tar ły do te re nów dzi siej szej
Hisz pa nii – da jąc po czą tek przod kom
Per ro de Aqua Espa ñol – la got to by ły już
od wie ków po pu lar ne na ca łym Pół wy -
spie Ape niń skim, zwłasz cza na ob sza rze
mo kra deł i ba gien pół noc nych Włoch. 

W cza sach Ce sar stwa Rzym skie go
i w śre dnio wie czu la got to wy stę po wa ły
głów nie wzdłuż wschod nie go wy brze ża
Pół wy spu Ape niń skie go: na po łu dnie
od Ra wen ny, przez Co mac chio, ni zi ny
wo kół We ne cji, na pół noc do przy ląd ka
Friul li i Istrii. Wszę dzie tam gdzie te re ny
by ły pod mo kłe i ba gien ne, bo la got to
wów czas był psem wod nym, apor to wał
z wo dy ustrze lo ne ptac two (głów nie ły -
ski).

La got to strze gły do mów i ło dzi, ale
przede wszyst kim bra ły udział w po lo -
wa niach miej sco wej szlach ty ja ko do sko -
na łe re tri ve ry – wy ko rzy sty wa ne by ły
do spe cja li stycz nych i trud nych po lo wań
na ły ski, pod czas któ rych sta do ły sek
ota cza ne by ło przez set ki ma łych ło dzi
z my śli wy mi. Psy czę sto go dzi na mi prze -
ry wa ły cien ki lód i pły wa ły w zim nej wo -
dzie, aby przy nieść na ło dzie ubi te pta ki.
Umo żli wia ła im to spe cy ficz na sierść,
któ ra dzię ki swo jej struk tu rze two rzy -
ła praw dzi wą war stwę hy dro fo bo wą
(z grec kie go: od py cha ją cy czą stecz ki
wo dy), utrzy mu ją cą zim ną wo dę z da la
od skó ry.

Roz wój rol nic twa spo wo do wał stop -
nio we zmniej sza nie się ogrom nych te re -
nów ba gien nych Co mac chio i Ro ma nia.
Stop nio wo za prze sta wa no na tych ob -
sza rach po lo wań na ły ski, a la got to ro -
ma gno lo za tra ca ły swo ją funk cję psa
wod ne go. Zau wa żo no, że ta sa ma sierść,
któ ra by ła atu tem w wo dzie, do sko na le
spraw dza się też w trud no do stęp nych la -
sach i na wzgó rzach po ro śnię tych kol -
cza sty mi za ro śla mi – miej scach wy stę po -
wa nia tru fli. Na stą pił okres „prze kwa li fi -
ko wa nia” la got to, któ ry mo żna da to wać
na la ta 1840–1890. Po okre sie mię dzy -
wo jen nym wszyst kie la got to z re gio nu
Ro ma na i oko lic spe cja li zo wa ły się w po -
szu ki wa niu tru fli.

W ro ku 1920 psy te by ły bar dzo do -
brze zna ne w do li nach Ro ma na, Se nio,
La mo we, w Ape ni nach, a szcze gól nie
w do li nie San ter no. Po szu ki wa cze tru fli
na sta wie ni na szyb ki zysk za czę li krzy żo -
wać la got to z in ny mi ra sa mi, co skut ko -
wa ło „za nie czysz cze niem” ra sy. Dzię ki

gru pie pa sjo na tów „praw dzi wych” la -
got to, ra sa ta do trwa ła w prak tycz nie
nie zmie nio nej od wie ków for mie do dnia
dzi siej sze go. W po ło wie lat sie dem dzie -
sią tych XX wie ku gru pa mi ło śni ków la -
got to (m. in. Qu in ti no To schi, prof. Fran -
ce sco Bal lot ta, dr An to nio Mor sia ni, Lo -
do vi ci Ba bi ni) roz po czę ła wy tę żo ną pra -
cę ho dow la ną nad se lek cją i ujed no li ce -
niem tej sta rej ra sy. Da li oni im puls
do od bu do wy ge ne tycz nej la got to, a tym
sa mym przy czy ni li się do ura to wa nia ra -
sy w jej pier wot nej for mie.

W 1988 ro ku ofi cjal nie utwo rzo ny zo -
stał Wło ski Klub La got to (Club Ita lia no
La got to, C. I. L.), któ ry obec nie zrze sza
oko ło 300 człon ków na ca łym świe cie.
Dzię ki sta ra niom C. I. L. i pro wa dzo nym
przez nią po mia rom bio me trycz nym se -
tek psów, w 1992 ro ku dr An to nio Mor -
sia ni opra co wał wzo rzec ra sy.

Wstęp ne uzna nie ra sy przez FCI mia ło
miej sce w 1995 ro ku, a w 2005 ro ku
Mię dzy na ro do wa Fe de ra cja Ky no lo gicz -
na ofi cjal nie uzna ła i za re je stro wa ła ra sę
la got to ro ma gno lo oraz wzo rzec pod nu -
me rem 298.

Obec nie la got to po pu lar ne są (oczy wi -
ście po za oj czy sty mi Wło cha mi) m.in.
w Szwaj ca rii, Fin lan dii, Szwe cji, Wiel kiej
Bry ta nii, ale spo ty ka się je rów nież w Au -
stra lii czy USA. 

Do Pol ski pierw sze la got to (Ro si -
na del le Far nie i Mir to del le Far nie), przy -
je cha ły z Włoch do ho dow li Gór ska Fan -
ta zja pa ni Be aty Ra dom skiej w 2005 ro -
ku. Od tej po ry co raz czę ściej mo żna
spo tkać je na rin gach wy sta wo wych,
choć wciąż staw ka jest nie licz na.

Ni pies ni owca…, czy li la got to ro ma gno lo
– pies do za dań spe cjal nych
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CHA RAK TE RY STY KA RA SY

Wzo rzec ra sy opi su je la got to ja ko ty -
po we go psa do wod ne go, śred nie go lub
nie wiel kie go wzro stu, o syl wet ce wpi sa -
nej w kwa drat (su ki mo gą być nie znacz -
nie dłu ższe), pro por cjo nal ne go, o dość
moc nej bu do wie, na tu ral nym, ru sty kal -
nym wy glą dzie ogól nym, ma ją cym kę -
dzie rza wą, weł ni stą sierść. Bu do wa cia ła
uwi dacz nia śred niej wiel ko ści psa, do -
sko na le przy sto so wa ne go do pra cy w te -
re nie.

Jest to je dy na ra sa psów na świe cie
spe cja li zu ją ca się w po szu ki wa niu tru fli.
W tej ro li znacz nie bar dziej zna ne są świ -
nie. War to więc zwró cić uwa gę na prze -
wa gę psów w tej „kon ku ren cji”. Otóż
świ nie sa me chęt nie tru fle zja da ją, a la -
got to je dy nie je wska zu ją.

In stynkt my śliw ski w znacz nym stop niu
zo stał stłu mio ny, więc za pach zwie rzy ny
nie prze szka dza im w pra cy w le sie. 

La got to szyb ko przy wią zu ją się
do swo je go wła ści cie la, są in te li gent ne,
dość ła two się uczą, ale rów nież szyb ko
się nu dzą przy po wta rza niu tych sa mych
ćwi czeń. Mo gą być do sko na ły mi psa mi
to wa rzy szą cy mi, do mo wy mi, o ile nie za -
po mni się o roz ryw kach, np. in te re su ją -
cych spa ce rach czy za ba wach z pra cą
wę chem. Wro dzo ny in stynkt i pa sja
do pra cy, a ta kże wy trwa łość, swo isty
upór, przy jed no cze śnie ła god nym i po -
god nym uspo so bie niu pre dys po nu je la -
got to do szer sze go wy ko rzy sta nia niż
tyl ko ja ko po szu ki wa czy tru fli. Pies tej
ra sy spraw dza się na przy kład we wło -
skiej Lom bar dii gdzie po ma ga le śni kom
w od naj dy wa niu żu ków Ano plo pho ra
Chi nen sis za gra ża ją cych drze wo sta no wi.

Zna ne są – ta kże w Pol sce – la got to
pra cu ją ce w do go te ra pii.

La got to nie li nie je (za le ta nie do prze -
ce nie nia!), ale za to przy no si ze spa ce -
rów na łap kach tro chę wię cej pia sku niż
ra sy krót ko wło se, a do dat ko wo po pi ciu
zo sta wia mniej sze lub więk sze (w za le ż -

no ści od dłu go ści i gę sto ści bro dy) ka łu -
że wo dy.

La got to wy stę pu je w wie lu ko lo rach.
Do pusz czal ne umasz cze nia to jed no li cie
bia łe (bian co), jed no li cie brą zo we (ma -
ro ne), jed no li cie po ma rań czo we (aran -
cio), bia łe z brą zo wy mi ła ta mi (bian co
a mac chie mar ro ni), bia łe z po ma rań czo -
wy mi ła ta mi (bian co a mac chie aran cio),
de re szo wa te brą zo we (ro ano ma rzo ne)
i de re szo wa te po ma rań czo we (ro ano
aran cio). U nie któ rych psów wy stę pu je
ciem na ma ska, mo że być rów nież pod -
pa la nie.

Cha rak te ry stycz ne dla ra sy są zmia ny
umasz cze nia przy cho dzą ce z wie kiem.
Umasz cze nie brą zo we (jed no li te, ła cia te
lub de re szo wa te) mo że z wie kiem się
roz ja śnić. Dwu mie sięcz ne, cze ko la do we
szcze nię ta, ja ko do ro słe psy mo gą mieć
ko lor du żo ja śniej szy – jak cap puc ci no.
W przy pad ku umasz cze nia de re szo wa te -
go szcze nię ta ro dzą się bia łe w cze ko la -
do we lub po ma rań czo we ła ty, aby po kil -
ku czy kil ku na stu dniach na bia łych ła -
tach po ja wi ły się wło sy ko lo ru pod sta -
wo we go. W wie ku do ro słym naj czę ściej

biel jest pra wie „za stą pio na” wło sa mi
ko lo ro wy mi, więc psy są du żo ciem niej -
sze niż by ły po uro dze niu.

La got to mo gą więc sta no wić pew ne go
ro dza ju nie spo dzian kę. Przez kil ka mie -
się cy trud no prze wi dzieć osta tecz ny ko -
lor do ro słe go psa.

ZDRO WIE

La got to na ogół nie ma ją pro ble mów
ze zdro wiem, jed nak wy bie ra jąc szcze nię
war to zwró cić uwa gę na ro dzi ców i wy -
ni ki ich ba dań, szcze gól nie gdy my śli my
o ho dow li. Zna nych jest kil ka cho rób
w kie run ku któ rych wło ski klub la got to
za le ca wy ko ny wać ba da nia przed wy ko -
rzy sta niem ro dzi ców w ho dow li:

– mło dzień cza pa dacz ka la got to (JE)
– ła god na cho ro ba, któ rej ob ja wy wy stę -
pu ją w wie ku 5–9 ty go dni i zwy kle ustę -
pu ją przed 8–13 ty go dniem ży cia. Do -
stęp ne są ba da nia DNA. Według za le ceń
wło skie go klu bu la got to do ho dow li po -
win ny być do pusz czo ne osob ni ki z wy ni -
kiem wol ny/free (-/-) al bo no si ciel/car rier
(+/-), przy czym ten dru gi mo że być ko -
ja rzo ny tyl ko z psem o wy ni ku wol -
ny/free (-/-); 

– dys pla zja bio der (HD) – mi mo, że la -
got to jest nie wiel ką ra są i kli nicz ne ob ja -
wy dys pla zji wy stę pu ją rzad ko, Wło si za -
le ca ją wy ko nać to ba da nie, a we dług ich
za le ceń do ho dow li mo gą być uży te psy
i su ki z wy ni kiem A, B i C.

U la got to wy stę pu je gen krót kie go
wło sa, któ ry nie po wo du je żad nej cho ro -
by, ale wpły wa na wy gląd osob ni ków,
któ re po sia da ją dwie ko pie zmu to wa ne -
go ge nu. Szcze nię bę dzie mia ło krót ki,
nie krę co ny włos zwłasz cza na gło wie
(na py sku) i na no gach. Do ro sły osob nik
przy po mi na wy glą dem ko oiker hon dje
lub münsterlände ra, ma rów nież nor mal -
ny cykl li nie nia. Ta ki wy gląd dys kwa li fi -
ku je psy z wy staw i z ho dow li. 

Nie daw no od kry to no wą cho ro bę neu -
ro de gra da cyj ną wy stę pu ją cą u psów tej
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ra sy – li zo so mal ną cho ro bę spi chrze nio -
wą (ly so so mal sto ra ge di se ase – SD). Ba -
da nia nad nią pro wa dzą la bo ra to ria Uni -
wer sy te tów w Hel sin kach w Fin lan dii
i Ber nie w Szwaj ca rii.

Opis cho rób wy stę pu ją cych u la got to
ro ma gno lo nie ma znie chę cać do tej ra -
sy, ale ma na ce lu zwró ce nie uwa gi przy -
szłych wła ści cie li i ho dow ców na do stęp -
ne ba da nia, któ re po zwa la ją znacz nie le -
piej do brać przy szłych ro dzi ców szcze -
niąt.

PIE LĘ GNA CJA

Pie lę gna cja la got to jest ła twa mi mo
ich krę co nej sier ści. Wy cze sy wa nie
usuwa martwe włosy, których psy nie
gubią samodzielnie, a strzyżenie pozwala
utrzymać od po wied nią dłu gość wło sa.
Psy nie pre zen to wa ne na rin gach mo gą
być strzy żo ne nie co kró cej niż te w peł ni
ka rie ry wy sta wo wej, a krót szy włos jest
jesz cze ła twiej szy w pie lę gna cji.

Sys te ma tycz no ści wy ma ga usu wa nie
(wy ry wa nie) wło sów ro sną cych we -
wnątrz ka na łu słu cho we go ze wnętrz ne -
go. Za bieg ten jest ko niecz ny, gdyż za -
po bie ga sta nom za pal nym ucha i uła twia
je go wen ty la cję, któ ra jest nie co ogra ni -
czo na po przez to, że ucho jest wi szą ce. 

Po dob nie jak u in nych ras, ob ci na nia
wy ma ga ją pa zu ry, je śli nie są sa mo dziel -
nie ście ra ne przez psa. Szcze gól ną uwa -
gę na le ży zwró cić na pa zu ry przed nich
łap (od po wied nik ludz kie go kciu ka). Po -
nie waż nie do ty ka ją pod ło ża, mo gą wy -
ro snąć bar dzo dłu gie i ra nić ła pę, je śli się
za krę cą, al bo bo le śnie zła mać się np.
pod czas ko pa nia.

La got to zwy kle bar dzo lu bi ką pie le
więc ten ele ment pie lę gna cji nie po wi -
nien przy spa rzać kło po tów. Do bie ra jąc
szam pon (ewen tu al nie odżyw kę) na le ży
wy bie rać ko sme tyk do sza ty po śred niej,
kę dzie rza wej, któ ry pod kre śli na tu ral ne,
ru sty kal ne, pięk no sza ty la got to.

CHA RAK TER – TEM PE RA MENT

Z la got to nie spo sób się nu dzić. Są ży -
wio ło we i we so łe. Wy da je się że ra jem
dla la got to by ła by pla ża nad mo rzem lub
je zio rem. Ko pa nie w pia sku i pły wa nie
– to ich ulu bio ne za ję cia. Mo gły by to ro -
bić ta kże zi mą, bo mi mo po cho dze nia
z cie płych Włoch bar dzo lu bią śnieg i za -
ba wy w nim. Z wszel kich za ba wek pre fe -
ru ją pił ki. Aby uszczę śli wić la got to wy -
star czy zwy kła te ni so wa pi łecz ka. No
i oczy wi ście to wa rzy stwo czło wie ka,
któ ry bę dzie ją da le ko rzu cał.

W wie ku szcze nię cym nie ma ją skłon -
no ści do de wa sto wa nia oto cze nia, ale
do brze jed nak za pew nić im za ję cie. 

Do brze do ga du ją się z in ny mi psa mi,
nie wy ka zu ją ob ja wów agre sji, jed nak
nie po zwa la ją so bie na wszyst ko – po tra -
fią się od szczek nąć i od wark nąć, ale ła -
two za po mi na ją o drob nych kon flik tach.
Wo bec lu dzi są przy ja ciel sko na sta wio ne,
nie któ re by wa ją tyl ko nie co nie uf ne
na po cząt ku zna jo mo ści. Jed nak
po prze ła ma niu pierw szych lo dów, sta ją
się do bry mi kum pla mi dla ka żde go. Lu -
bią też dzie ci, chęt nie się z ni mi ba wią.

Zde cy do wa na więk szość la got to lu bi
pod ró że, jaz dę sa mo cho dem. 

La got to na ogół nie szcze ka ją bez po -
wo du, ale po tra fią ostrzec o „za gro że -
niu”. By wa ją za to bar dzo „roz mow ne”
pod czas za ba wy, al bo ocze ki wa nia
na coś. Wy da ją z sie bie nie praw do po -
dob ne dźwię ki, od po ję ki wań i po mru -
ków, aż do praw dzi wych psich arii – mo -
żna to zro zu mieć, pa mię ta jąc o tym, że
Wło chy to kraj ope ry.

O upo rze la got to świad czą ob ser wo -
wa ne przez nas sy tu acje, kie dy aport
wrzu co ny do wo dy wy pły nął po za za sięg
psa, a mi mo to pies pły wał tak dłu go, aż
wy ło wił coś, co uznał za od po wied ni „za -
mien nik”. Bar dzo cię żko by ło od wo łać
psa z pu stym py skiem z wo dy. La got to
ja ko ra sa od chwi li po wsta nia mu sia ły
pod czas pra cy sa mo dziel nie po dej mo -
wać de cy zje. Ta kże współ cze śnie są to
psy ma ją ce swo je zda nie, umie ją ce wy -
ko rzy stać dla siebie ka żde nie zde cy do -
wa nie opie ku nów. Rów no cze śnie to we -
so łe, przy ja ciel skie kum ple, któ re na wet
w smut ne dni po tra fią wy wo łać uśmiech.
In te li gent ne i we so łe upar ciu chy, wy -
trwa le dą żą ce do ce lu – to krót ka cha -
rak te ry sty ka la got to, dla któ rych ce lem
za miast ustrze lo nej ły ski sta ły się aro ma -
tycz ne tru fle. Cóż, w pol skich re aliach
ce lem mo że być też aport rzu co ny
do wo dy, al bo co kol wiek do wy szu ka nia,
wy ko pa nia i przy nie sie nia.

Tekst i zdjęcia
An na i Ku ba Ha ra sy mo wi czo wie
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Dwa stwo rze nia wal czą za żar cie o pal -
mę pierw szeń stwa w li te ra tu rze świa to -
wej – pies i kot. Z ba dań gu stów czy tel ni -
czych wśród dzie ci i mło dzie ży wy ni ka, że
jed nak czę ściej bo ha te ra mi po zy tyw ny mi
są psy, a nie ko ty.

Być mo że wy ni ka to z fak tu, że pies jest
naj star szym zwie rzę ciem udo mo wio nym
przez czło wie ka. Je go dzi kim przod kiem
był wilk. Śla dy pierw szych psów, praw -
do po dob nie pa ster skich, po cho dzą co
naj mniej sprzed 10 ty się cy lat. Z nich
przez wie lo let nie ho dow le po wsta ło po -
nad trzy sta współ cze snych, nie jed no -
krot nie bar dzo wy spe cja li zo wa nych ras. 

Gdy pies stał się ulu bio nym stwo rze -
niem lu dzi, za czę to o nim mó wić, opo -
wia dać, a na ko niec pi sać. Jed ne
z pierw szych śla dów psa w li te ra tu rze
po cho dzą ze sta ro żyt nej Gre cji. Któż nie
zna ze szkol nych lek tur Ody sei Ho me ra
(VIII w. p.n.e.) i głów ne go bo ha te ra tej
sa gi, Ody se usza oraz je go psa Ar go sa.
Oko ło dwa dzie ścia lat cze kał bie dak
na po wrót swe go pa na. Gdy ten wresz -
cie wró cił, Ar gos był je dy nym, któ ry go
roz po znał.

Sześć set lat p.n.e. żył słyn ny grec ki
twór ca ba jek Ezop z Fry gii. On pierw szy
pi sał mo ra li zu ją ce hi sto ryj ki, w któ rych
bo ha te ra mi są zwie rzę ta. Mo żna wśród
nich wy mie nić kil ka, w któ rych głów ny -
mi po sta cia mi są psy, jak Pies i wilk, czy
Pies i kość.

Wa żną ro lę od gry wał pies w kul tu rze
eu ro pej skie go śre dnio wie cza. Fran ci szek
z Asy żu (1182–1226), za ło ży ciel za ko nu
fran cisz ka nów, trak to wał wszyst kie zwie -
rzę ta ja ko swych bra ci i wie lo krot nie
przy tym pod kre ślał nie spo ty ka ną wier -
ność psa wo bec czło wie ka.

Praw dzi wy wy syp ba jek, w tym ta kże
o psach, przy nio sło Oświe ce nie. We Fran -
cji twór cą te go ga tun ku był je den z czo ło -
wych przed sta wi cie li kla sy cy zmu Je an de
la Fon ta ine (1762–1853) z baj ka mi, jak
np. Pies i wilk i Osioł i pies. W Niem czech
za sły nął swo im wier szem Psy Got thold
Eph ra im Les sing (1729–1781), a w Pol -
sce Igna cy Kra sic ki (1735–1801) i je go
baj ki Pan i pies oraz Sta ry pies i sta ry słu -
ga. Zwie rzę ciem tym nie gar dził też Adam
Mic kie wicz (1798–1855) w Pa nu Ta de -
uszu cie ka wie jest przed sta wio ny psi epi -
zod Ku se go i So ko ła, dwóch psów, któ rym

nie udał się po ścig za za ją cem, co do pro -
wa dzi ło do kłót ni po mię dzy ich pa na mi
Ase so rem i Re jen tem.

Z ko lei wiek XIX to epo ka ba śni. Przy -
po mnij my za tem nie miec kich bra ci
Grimm; Ja ku ba (1785–1863) i Wil hel ma
(1786–1859). Trzy po wszech nie zna ne
ich ba śnie, w któ rych klu czo wą ro lę od -
gry wa ją psy, to Mu zy kan ci z Bre my, Sta -
ry Suł tan oraz Pies i wró bel. Zna na jest
rów nież z te go okre su ob raz ko wa hi sto -
ryj ka o dwóch nie wy cho wa nych psach
Plisch i Plum nie miec kie go po ety i ry sow -
ni ka Chri stia na Wil hel ma Bu scha (1832
–1908), któ ry mi za opie ko wa ło się dwóch
urwi sów Piotr i Pa weł. 

W Da nii spe cja li stą od ba śni dla dzie ci był
Hans Chri stian An der sen (1805–1875).
Psy, i to aż trzy, wy stę pu ją w je go opo -
wie ści pt. Krze si wo.

Dzie więt na sto wiecz na epo ka po zy ty -
wi zmu i na tu ra li zmu prze nio sła psa ze
świa ta ba jek i ba śni do re al nego świa ta,
któ ry pró bo wa no wier nie, ze wszyst ki mi
szcze gó ła mi opi sać. I zno wu przy po mnij -
my szkol ne lek tu ry li te ra tu ry pol skiej;
słyn ne go psa Sa bę z po wie ści W pu sty ni
i w pusz czy Hen ry ka Sien kie wi cza (1846
–1916), sym pa tycz ne go Ka ru ska z Aniel -
ki Bo le sła wa Pru sa (1847–1912), czy
trzy no gie go psa Kur tę z opo wie ści Ma rii
Ko nop nic kiej (1842–1910) Co Kur ta ro bił
w po dwór ku. God ne prze czy ta nia jest
rów nież opo wia da nie Zo fii Nał kow skiej
(1884–1954) Mię dzy zwie rzę ta mi.

Za oce anem zaś za li cza my do tej epo ki
dwóch wy bit nych ame ry kań skich pi sa rzy:
Jac ka Lon do na (1876–1916) ze słyn ny mi
po wie ścia mi Bia ły Kieł i Zew krwi, oraz Ja -
me sa Cli ve ra Cur wo oda z psią try lo gią
– Sza ra wil czy ca, Wład ca skal nej do li ny
i Ba ri, syn sza rej wil czy cy. Obaj pi sa rze
wpro wa dza ją no wy wą tek do swo jej twór -
czo ści – po mie sza nie krwi psa z wil kiem. 

Jed nak naj bar dziej zna nym psem świa -
ta jest Las sie, sucz ka ra sy owcza rek
szkoc ki dłu go wło sy, bo ha ter ka ksią żek
i fil mów. Wy my ślił ją zna ny ame ry kań ski
pi sarz Eric Kni ght (1897–1943) i uwiecz -
nił w opo wia da niu pod tym sa mym ty tu -
łem, a ada pta cje fil mo we zna ne są pod
na zwą Las sie wróć. 

Gdy już mó wi my o fil mach, nie spo sób
po mi nąć dwóch świa to wej sła wy se ria -
li; 101 Dal ma tyń czy ków i Psa Huc kle -

beery, ulu bio nej kre sków ki wie lu po ko leń
dzie ci na ca łym glo bie.

Prze cho dząc do współ cze sno ści, przy -
po mnij my słyn ne go Lam po z opo wia da nia
O psie, któ ry jeź dził ko le ją Ro ma na Pi sar -
skie go (1912–1969). To bo ha ter ski pies
miesz ka ją cy na sta cji ko le jo wej. Pew ne go
dnia ra tu je dziew czyn kę ba wią cą się
na to rach bez opie ki, a sam gi nie pod ko -
ła mi po cią gu. 

Wszyst kie po wo jen ne po ko le nia zna ją
do sko na le Sza ri ka, owczar ka nie miec kie -
go z po wie ści Ja nu sza Przy ma now skie go
(1922–1998) Czte rej pan cer ni i pies. Ale
nie wszy scy wie dzą, że w ada pta cji fil mo -
wej tej po wie ści ro lę Sza ri ka gra ły aż trzy
psy, bar dzo do sie bie po dob ne, a na ekra -
nie pra wie nie do od ró żnie nia. 

Rów nie do brze jak Sza ri ka zna ją mło dzi
czy tel ni cy Cu jo, z po wie ści Ste phe na Kin -
ga (ur. 1947), któ ry pew ne go dnia po
uką sze niu przez nie to pe rza zo sta je za ra -
żo ny wście kli zną i z po tul ne go ber nar dy -
na sta je się be stią.

A czy pa mię ta cie Pań stwo Astrid Lind -
gren (1907–2002), szwedz ką pi sar kę,
na le żą cą do naj bar dziej zna nych au to rek
opo wie ści dla dzie ci? Jej słyn na po wieść
Wa ka cje na Salt kra kan też wią że się
z psa mi.

Pra gnę na ko niec przy po mnieć pol ską
po et kę i pro za ika, au tor kę li te ra tu ry dzie -
cię cej Da nu tę Wa wi łow (1942–1999)
i frag ment jej wspa nia łe go wier sza Pan
i pies:

Ra zem co wie czór pan i pies
Pan, bo pies chciał, a pies bo mu siał
Pan się uwznio ślał aż do łez
A pies pod ka żdym drzew kiem siu siał.
Jest to, za rów no ty tu łem jak i tre ścią,

hu mo ry stycz ne na wią za nie do pięk nej
idyl li nie miec kie go no bli sty To ma sza Man -
na (1875–1955) Pan i pies. Au to ra przez
ca łe je go ży cie ota cza ły psy, ale tyl ko jed -
ne mu, ulu bio ne mu wy żło wi Bau sza no wi,
po świę cił prze pięk ne opo wia da nie po mi -
strzow sku prze tłu ma czo ne na ję zyk pol -
ski przez Le opol da Staf fa.

Ten nie du ży ar ty kuł oczy wi ście nie wy -
czer pu je prze bo ga tej te ma ty ki do ty czą cej
psów w li te ra tu rze pol skiej i ob cej. Ma je -
dy nie za cel zwró ce nie uwa gi na przy kła -
do we baj ki, ba śnie, opo wia da nia i po wie -
ści o psie, naj wier niej szym przy ja cie lu
czło wie ka. Je że li ktoś z mło dych czy tel ni -
ków na sze go pi sma, po je go prze czy ta niu
się gnie po któ reś z tych dzieł, to zna czy,
że na pi sa nie te go tek stu mia ło sens. 

Andrzej Sznajder

Pies w literaturze
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Układ po kar mo wy, zwa ny ina czej tra -
wien nym (ap pa ra tus di ge sto rius), peł ni
sze reg funk cji. Wa run ku je po bra nie po -
kar mu, a na stęp nie je go roz drob nie nie
me cha nicz ne oraz ob rób kę en zy ma tycz -
ną. Uczest ni czy rów nież we wchła nia niu
sub stan cji odżyw czych i usu wa niu nie -
stra wio nych resz tek po kar mo wych
w po sta ci od cho dów. Układ po kar mo wy,
przede wszyst kim ze wzglę du na dłu -
gość je lit, przy bie ra u ssa ków znacz ne
dłu go ści. U psów, zwie rząt okre śla nych
ja ko mię so żer ne, jest on sto sun ko wo
krót ki, co zwią za ne jest z ro dza jem po -
bie ra ne go po ży wie nia. Jed nak na uwa gę
za słu gu ją psy pa ster skie, któ re czę sto
by ły ży wio ne mle kiem i wę glo wo da na mi,
a nie spo ży wa ły mię sa, oraz grzy wa cze
chiń skie. Ce chu ją się one krót kim prze -
wo dem po kar mo wym w ob rę bie swo je -
go ga tun ku, co skut ku je chę cią częst sze -
go w ma łych por cjach po bie ra nia po kar -
mu i czę stą de fe ka cją. Sto sun ko wo dłu -
gi mi je li ta mi ce chu ją się ra sy psów ży ją -
cych pier wot nie na te re nach ubo gich
w po ży wie nie bądź ży wio nych po kar -
mem bo ga tym w mię so i tłusz cze (np.

tłu ste ry by, mię so o du żej za war to ści
tłusz czu). Na le żą do nich mo lo sy i du że
szpi ce.

Układ po kar mo wy psa skła da się z na -
stę pu ją cych od cin ków: ja ma ust na,
w któ rej obec ne są zę by, gru czo ły śli no -
we i ję zyk; gar dło, prze łyk, żo łą dek oraz
je li ta za koń czo ne od by tem (rys. 1). Do -
dat ko wo wa żną funk cję peł nią na rzą dy
po wią za ne z prze wo dem po kar mo wym,
ta kie jak wą tro ba i trzust ka.

W przed sta wio nym ar ty ku le prze śle -
dzi my bu do wę ukła du po kar mo we go,
po dą ża jąc dro gą po bra ne go po kar mu.

War gi – ru cho me two ry skór no -mię -
śnio we, umo żli wia ją chwy ta nie po kar mu
oraz prze ka zy wa nie go do ja my ust nej,
w któ rej za po mo cą wspól nej pra cy zę -
bów i mię śni żu cio wych (po ru sza ją cych
żu chwą) na stę pu je je go roz drob nie nie
i roz tar cie. Po ży wie nie jest do dat ko wo
zwi lża ne śli ną, co zna czą co uła twia for -
mo wa nie kę sów oraz ich po ły ka nie. Śli -
na pro du ko wa na jest głów nie przez du że
gru czo ły, ta kie jak: śli nian ki pod ję zy ko -
we, przy usz ni cze, żu chwo we, jarz mo we
i mniej sze gru czo ły śli no we roz sia ne

w bło nie pod ślu zów ko wej (warg, po licz -
ków, pod nie bie nia, ję zy ka). Śli na, dzię ki
obec no ści li zo zy mu, peł ni rów nież ro lę
prze ciw bak te ryj ną.

Te ma ty ka zwią za na z ana to mią ja my
ust nej i jej two ra mi zo sta ła ob szer nie
przed sta wio na wcze śniej w trzy czę ścio -
wym ar ty ku le, z wie lo ma ilu stra cja mi
pt. Pro fi lak ty ka ja my ust nej u psów
(„Pies” 1 /337, s. 16–18, „Pies” 2 /338,
s. 22–24 i „Pies” 4 /340, s. 51–53,
2010 r.) au tor stwa M. Wie czorek i T.
Bor  kow skie go. Za in te re so wa nym czy tel -
ni kom po le ca my tam to opra co wa nie, po -
nie waż te raz po mi ja my ten te mat.

Ję zyk psa mo żna opi sać na stę pu ją cy -
mi przy miot ni ka mi: sto sun ko wo du ży,
dłu gi, ru chli wy i gib ki. Po mi mo ró żno -
rod no ści kształ tów, w za le żno ści od ra sy
psów, ję zyk za wsze peł ni te sa me, klu -
czo we, funk cje. Uczest ni czy w po bie ra -
niu i roz drab nia niu po kar mu, for mo wa -
niu kę sów i ich po ły ka niu. Dzię ki obec -
no ści bro da wek sma ko wych na stę pu je
od biór oraz kon tro la sma ko wi to ści
pobra ne go po ży wie nia. W po łą cze niu
z pod  nie bie niem i mię śnia mi warg i po -
licz ków bie rze ak tyw ny udział w wy twa -
rza niu ci śnie nia ujem ne go w ja mie ust -
nej, któ re wa run ku je ak ty ssa nia i przyj -
mo wa nia pły nów. Do dat ko wo peł ni wa -
żną ro lę w pro ce sie ter mo re gu la cji.
W upal ne dni, po przez zia ja nie, czy li pa -
ro wa nie z ca łej po wierzch ni bło ny ślu zo -
wej ję zy ka, na stę pu je po zby cie się nad -
mia ru cie pła.

W ob rę bie ja my ust nej szcze gól ną
uwa gę zwra ca bu do wa pod nie bie nia
mięk kie go, któ re ufor mo wa ne jest z po -
przecz nych fał dów bło ny ślu zo wej. Za -
zwy czaj u psów mo żna do li czyć się
ich 6–10 sztuk. Zda rza się jed nak,
że pod nie bie nie nie jest pra wi dło wo
ukształ to wa ne – zro śnię te, co na zy wa
się roz sz cze pem pod nie bie nia lub wil czą
pasz czą; mo że też wy stą pić pod nie bie nie
przed łu żo ne. Zda rza się to u nie któ rych
ras psów (np. bok se ry, mop sy, bul do gi,
bo sto ny) czę ściej niż u in nych. W pierw -
szym przy pad ku ja ma ust na ko mu ni ku je
się z ja mą no so wą. Za rów no roz sz czep
pod nie bie nia jak i je go przed łu że nie są

Ana�to�mia�psa�dla�ky�no�lo�ga

Czę ść IV – układ pokarmowy
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za bu rze nia mi roz wo jo wy mi wro dzo ny mi
i utrud nia ją lub unie mo żli wia ją od dy cha -
nie i po bie ra nie po kar mu, a ta kże pre -
dys po nu ją do sta nów za pal nych po przez
za le ga nie i za chły sty wa nie się tre ścią po -
kar mo wą. Nie za le ca się wy ko ny wać chi -
rur gicz nych ko rek cji ta kie go pod nie bie -
nia, po nie waż u osob ni ków do tknię tych
tym de fek tem mo gą rów nież współ wy -
stę po wać in ne wa dy wro dzo ne oraz ist -
nie je skłon ność prze ka zy wa nia te go za -
bu rze nia na po tom stwo. 

Kę sy po kar mo we z ja my ust nej (w wy -
ni ku po ły ka nia) tra fia ją do gar dła i da lej
do prze ły ku. Gar dło to miej sce „spo tka -
nia się szla ków” dro gi po kar mo wej i od -
de cho wej. Ana to micz nie okre śla się je go
lo ka li za cję ja ko przej ście gło wy w szy ję,
u psów na to miast się ga aż do II krę gu
szyj ne go. Na rząd ten wy ka zu je na prze -
mien ne dzia ła nie. Pod czas po ły ka nia
wstrzy my wa ny jest na chwi lę od dech.
Scho rze nia te go re jo nu mo gą prze nieść
się na ucho środ ko we, bo wiem do gar dła
ucho dzą trąb ki słu cho we uczest ni czą ce
w wy rów ny wa niu ci śnie nia po obu stro -
nach bło ny bę ben ko wej.

Prze łyk łą czy gar dło z żo łąd kiem.
W wa run kach spo czyn ku je go ścia ny są
zwiot cza łe, dla te go czę sto przy rów nu je
się go do no gaw ki raj stop. Do na pię cia
ścian do cho dzi przy po ja wie niu się kę sa
po kar mu. U psów w bło nie mię śnio wej
prze ły ku wy stę pu ją włók na po przecz nie
prą żko wa ne, któ rych skurcz jest za le żny
od wo li zwie rzę cia. Z te go po wo du ist -
nie je po gląd, że pies mo że spo wo do wać
„wy mio ty na żą da nie”. Funk cjo no wa nie
prze ły ku bę dzie za bu rzo ne w przy pad ku
za rów no je go zwę że nia, jak i roz sze rze -
nia. Do zwę żeń do cho dzi wsku tek prze -
wle kłe go za pa le nia i zbli zno wa ce nia, re -
fluk su żo łąd ko wo -prze ły ko we go, zmian
no wo two ro wych, wa dy roz wo jo wej do -
ty czą cej od ga łę zień aor ty i ich uci sku
na prze łyk. Na to miast roz sze rze nie prze -
ły ku mo że być za rów no wro dzo ne, jak
i na by te. Przy oby dwu przy czy nach wy -
stę pu je ob jaw ule wa nia, czy li zwra ca nia
tre ści po kar mo wej, któ ra nie do sta ła się
do żo łąd ka, co jest czę sto my lo ne przez
wła ści cie li z wy mio to wa niem. Wy da je
się, że sznau ce ry mi nia tu ro we, do gi nie -
miec kie i dal ma tyń czy ki ma ją pre dys po -
zy cje do wro dzo nej po sta ci cho ro by,
a owczar ki nie miec kie, gol den re trie ve ry
oraz se te ry ir landz kie czę ściej cho ru ją
niż in ne ra sy psów na po stać na by tą.

Prze ły kiem po karm do cie ra do żo łąd -
ka, któ ry u psów przyj mu je znacz ne roz -
mia ry w sto sun ku do wiel ko ści cia ła. Je -
go po jem ność wa ha się od 0,3 do na -
wet 9 li trów. Po ło że nie i kształt żo łąd ka
za le żą przede wszyst kim od stop nia je -
go wy peł nie nia. Przy mier nej ilo ści tre ści
po kar mo wej zaj mu je on le wą do gło wo -
wą część ja my brzusz nej i cha rak te ry zu -
je się znacz ną gru bo ścią ścia ny. Po ob fi -
tym po sił ku żo łą dek zwięk sza swo je wy -
mia ry dzię ki roz cią gli wo ści war stwy
mię śnio wej swych ścian, przez co naj -
czę ściej się ga dol nej czę ści ja my brzusz -
nej, z mo żli wo ścią za ję cia rów nież pra -
wej stro ny. Naj więk sza po dat ność na
roz cią ga nie cha rak te ry zu je włók na mię -
śnio we z ob sza ru trzo nu, a naj mniej sza
prze wód od źwier ni ko wy (rys. 2). Ogól -
nie mo żna przy jąć, że żo łą dek u psów

usta wio ny jest po przecz nie w ja mie
brzusz nej w sto sun ku do osi dłu giej cia -
ła. Za wie szo ny jest na dwóch krez kach,
któ re są po mo stem dla na czyń i ner wów
za opa tru ją cych ten na rząd. Omó wio ne
po wy żej kwe stie przy czy nia ją się do
więk sze go ry zy ka wy stą pie nia skrę tu
żo łąd ka – scho rze nia za gra ża ją ce go ży -
ciu, prze bie ga ją ce go z du żą bo le sno ścią
oko li cy ja my brzusz nej, czę ściej wy stę -
pu ją ce go u psów ras du żych niż u śred -
nich i ma łych, szcze gól nie przy pod ję ciu
ak tyw no ści fi zycz nej w krót kim cza sie
po po sił ku. Mak sy mal nie wy peł nio ny
żołą dek (np. po zje dze niu du żej ilo ści
fer men tu ją ce go lub pęcz nie ją ce go po -
kar mu) mo że uci skać uj ście do żo łąd ko -
we prze ły ku lub cał ko wi cie za my kać je -
go świa tło, co unie mo żli wia wy mio ty
(rys. 3).
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Bło na ślu zo wa żo łąd ka za wie ra gru czo ły. W czę ści wpu sto -
wej i od źwier ni ko wej pro du ku ją one wy dzie li nę ślu zo wą, któ ra
szczel nie przy le ga jąc do na błon ka wy ście la ją ce go żo łą dek, sta -
no wi je go do sko na łą ochro nę przed uszko dze nia mi za rów no
en zy ma tycz ny mi, jak i me cha nicz ny mi. Na to miast gru czo ły
w czę ści den nej, zwa ne wła ści wy mi, wy dzie la ją sok żo łąd ko wy,
bę dą cy mie sza ni ną kwa su sol ne go z en zy ma mi tra wien ny mi
(pod puszcz ką, pep sy ną, li pa zą żo łąd ko wą). 

Wy mie nio ne en zy my są wy dzie la ne w po sta ci nie czyn nej, do -
pie ro ni skie pH pa nu ją ce w czę ści den nej żo łąd ka po wo du je ich
uak tyw nie nie.

Treść po kar mo wa, po wstęp nej ob rób ce me cha nicz no -en zy -
ma tycz nej, z żo łąd ka tra fia do je lit, któ re zo sta ły po dzie lo ne
pod wzglę dem wiel ko ści świa tła na je li ta cien kie i gru be. U psa,
co jest wy jąt ko we, oba ro dza je je lit cha rak te ry zu ją się po dob -
nym prze kro jem po przecz nym. Cza sem zda rza się, że nie znacz -
nie do mi nu je śred ni ca je li ta gru be go nad śred ni cą je li ta cien kie -
go. Jed nak nie są to tak spek ta ku lar ne ró żni ce jak w przy pad -
ku je lit by dła, ko nia czy czło wie ka. Oba je li ta ró żnią się na to -
miast peł nio ną funk cją oraz bu do wą. Je li to cien kie, w skład
któ re go wcho dzą: dwu nast ni ca, je li to czcze i krę te, uczest ni czy
w pro ce sach tra wie nia i wchła nia nia przy swa jal nych ele men -
tów, nie zbęd nych do pra wi dło we go funk cjo no wa nia or ga ni -
zmu. Je li to czcze to naj dłu ższy od ci nek, nie tyl ko w ob rę bie je -
lit, ale ta kże w ca łym prze wo dzie po kar mo wym. Mo że osią gać
na wet 5 me trów dłu go ści. We wszyst kich czę ściach je li ta cien -
kie go, co nie ma miej sca w ob rę bie je lit gru bych, wy stę pu ją ko -
sm ki je li to we, bę dą ce spe cy ficz ny mi wy nio sło ścia mi ślu zów ki
(rys. 4). Na da ją one ścia nie je li ta od stro ny świa tła – miej sca
kon tak tu z tre ścią po kar mo wą – ak sa mit ny wy gląd. Ko sm ki je -
li to we speł nia ją istot ną ro lę we wchła nia niu sub stan cji odżyw -
czych. W ich struk tu rze wy stę pu ją włó kien ka mię śnio we i ela -
stycz ne, po zwa la ją ce na wy dłu ża nie się ko sm ków, co skut ku je
zwięk sze niem po wierzch ni ab sorp cyj nej je lit. Przy mier nym
wy peł nie niu je li ta, kie dy wchła nia nie nie mu si za cho dzić in ten -
syw nie, ko sm ki je li to we ule ga ją znacz ne mu skró ce niu. Na to -
miast do dwu nast ni cy ucho dzą prze wo dy wy pro wa dza ją ce wy -
dzie li nę pro du ko wa ną przez trzust kę i wą tro bę, czy li na rzą dy
za ścien ne. Wą tro bę okre śla się ja ko naj więk szy gru czoł ssa -
ków. Jej ma sa w przy pad ku psa wa ha się w za kre sie 125–1350
gra mów. Cha rak te ry zu je się wy raź nym po dzie le niem na pła ty
oraz wy pu kło -wklę słym pro fi lem, ma ją cym zwią zek z lo ka li za -

cją. Z jed nej stro ny przy le ga ona do prze po ny, na to miast z dru -
giej kon tak tu je się z żo łąd kiem, śle dzio ną i ner ką. Wą tro ba peł -
ni sze reg klu czo wych dla ży cia funk cji:

• wy twa rza żółć, któ ra przej ścio wo jest gro ma dzo na w pę -
che rzy ku żół cio wym, a po wy da le niu do świa tła dwu na stnicy
bierze udział w emul ga cji tłusz czów

• uczest ni czy w prze mia nach skład ni ków or ga nicz nych
wchła nia nych z prze wo du po kar mo we go

• neu tra li zu je, prze kształ ca sub stan cje tru ją ce w mniej szko -
dli we

• ma ga zy nu je gli ko gen, tłusz cze oraz wi ta mi ny roz pusz czal -
ne w tłusz czach

• uczest ni czy w wy twa rza niu mocz ni ka
• w ży ciu pło do wym bie rze ak tyw ny udział w wy twa rza niu

ele men tów mor fo tycz nych krwi.

Trzust ka pro du ku je en zy my, któ re po uwol nie niu do świa tła
je li ta uczest ni czą w tra wie niu wę glo wo da nów, bia łek i tłusz -
czów. Do dat ko wo wy ka zu je dzia ła nie do krew ne, pro du ku jąc
in su li nę i re gu lu jąc stę że nie glu ko zy we krwi. Owczar ki nie -
miec kie są pre dys po no wa ne do wy stę po wa nia za bu rze nia do -
ty czą ce go mniej sze go wy twa rza nia so ku trzust ko we go, co wy -
wo łu je ob jaw od da wa nia tłu ste go, po ły sku ją ce go i luź ne go ka -
łu. Ta ki stan, trwa ją cy prze wle kle, bez wpro wa dze nia od po -
wied niej su ple men ta cji, do pro wa dza do wy chu dze nia zwie rzę -
cia i po gor sze nia je go kon dy cji. W prak ty ce le kar sko -we te ry na -
ryj nej ob ser wu je się sta ny za pal ne trzust ki u co raz więk szej
licz by ras psów.

Koń co wym eta pem dro gi tre ści po kar mo wej jest je li to gru be
(o przy bli żo nej dłu go ści u śred niej wiel ko ści psa – 1 me tra),
w skład któ re go wcho dzi je li to śle pe, okrę żni ca i od byt ni ca za -
koń czo na od by tem. Ru chy pe ry stal tycz ne są wy ni kiem ak tyw -
no ści skur czo wej mię śni gład kich, bu du ją cych ścia nę je lit cien -
kich i gru bych. Do pro wa dza ją one nie tyl ko do prze su wa nia
tre ści w kie run ku do od by to wym, ale ta kże ją mie sza ją. W je li cie
gru bym za cho dzi pro ces wchła nia nia wo dy, for mo wa nia mas
ka ło wych oraz po wle ka nia ich ślu zem, co zna czą co uła twia od -
da wa nie ka łu. U psów na uwa gę za słu gu je od mien ny, cha rak te -
ry stycz ny świ der ko wa ty prze bieg je li ta śle pe go.

Prze wód po kar mo wy koń czy się od by tem, w któ rym wy stę -
pu ją mię śnie po przecz nie prą żko wa ne, bu du ją ce zwie racz od -
by tu ze wnętrz ny. Je go pra wi dło wa czyn ność po zwa la na kon -
tro lo wa nie ak tu de fe ka cji. U psów do dat ko wo po obu stro nach
od by tu wy stę pu ją za chył ki ślu zów ki (za to ki oko ło od by to we),
w któ rych są obec ne gru czo ły. Pro du ku ją one spe cy ficz ną dla
da ne go osob ni ka sub stan cję che micz ną istot ną w roz po zna wa -
niu i za cho wy wa niu się psów. Sto sun ko wo czę sto do cho dzi
do sta nów za pal nych tych gru czo łów i wte dy oko li ca od by tu
sta je się bar dzo bo le sna.

Pra wi dło we funk cjo no wa nie prze wo du po kar mo we go
u zdro we go psa jest pod sta wo wym wa run kiem do star cze nia
wszyst kich nie zbęd nych sub stan cji odżyw czych dla ka żdej ko -
mór ki cia ła. Jest to istot ne dla pra wi dło we go funk cjo no wa nia
or ga ni zmu, szcze gól nie w okre sie wzro stu i roz wo ju, oraz bar -
dzo wa żne pod czas cho ro by. 

Lek. wet. Jo an na Ko ło dziej ska -Le sisz
Dr n. wet. To masz Bor kow ski
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Przed upo wszech nie niem tech nik ul -
tra so no gra ficz nych w lecz nic twie ma łych
zwie rząt, rzad ko roz po zna wa no scho -
rze nia pro sta ty, a ob ja wy im to wa rzy szą -
ce przy pi sy wa no in nym jed nost kom cho -
ro bo wym. Obec nie wie dza w tym za kre -
sie znacz nie się po sze rzy ła, co da je no we
mo żli wo ści, nie tyl ko w za kre sie dia gno -
zo wa nia, ale ta kże le cze nia pro sta ty.

Pro sta ta, na zy wa na ina czej ster czem,
to wa żny gru czoł płcio wy do dat ko wy,
któ re go wy dzie li na za pew nia od po wied -
nie wa run ki śro do wi sko we dla plem ni -
ków. U psów pro sta ta ota cza ze wszyst -
kich stron po cząt ko wy od ci nek cew ki
mo czo wej. W jej bu do wie wy ró żnić mo -
żna dwa, sy me trycz ne pła ty o kształ cie
pół ko li stym, z ze wnątrz oto czo ne to reb -
ką łącz not kan ko wą. Wzrost i roz wój te -
go gru czo łu jest re gu lo wa ny przez hor -
mo ny płcio we. Oce nia jąc je go wiel kość
na le ży brać pod uwa gę ra sę psa, je go
ma sę cia ła oraz wiek. U sam ców, nie pod -
da nych za bie go wi ka stra cji, do cho dzi
do ła god ne go roz ro stu, któ ry mo że roz -
po cząć się już po wy żej dru gie go ro ku ży -
cia. Stwier dza się po nad to, że bli -
sko 80% po pu la cji psów sam ców, pa -
cjen tów lecz nic we te ry na ryj nych, w wie -
ku po wy żej 5 lat, jest ob ję tych tym pro -
ce sem. Opi sa ne zja wi sko uzna ne jest
przez kli ni cy stów i na ukow ców ja ko stan
fi zjo lo gicz ny zwią za ny ze sta rze niem się
or ga ni zmu sam ca, pod wa run kiem, iż nie
wpły wa on nie ko rzyst nie na kom fort ży -
cia zwie rzę cia. 

Do le gli wo ści ze stro ny pro sta ty po ja -
wia ją się sto sun ko wo póź no w prze bie gu
cho ro by te go na rzą du. Do dat ko wo mo że
zda rzyć się, że wy stą pią one epi zo dycz -
nie i cza so wo ustą pią, co utrud nia ich za -
ob ser wo wa nie przez wła ści cie li. Po nad to
ob ja wy kli nicz ne przy bie ra ją ró żny ob -
raz, przez co po sta wie nie traf nej dia gno -
zy sta je się dla le ka rza we te ry na rii trud -
nym wy zwa niem. Pro sta ta u psów, ina -
czej niż w przy pad ku mę żczyzn, wy ka -
zu je skłon ność do roz ro stu w kie run ku
ob wo do wym, do pro wa dza jąc do uci sku
sto sun ko wo bli sko usy tu owa nej prost ni -
cy. Z te go po wo du wcze sny mi ob ja wa mi

są za bu rze nia w de fe ka cji: częst sze od -
da wa nie ka łu, na pi na nie się, za par cia
oraz mniej sze por cje od da wa ne go ka łu.
Czę sto rów nież wy stę pu je okre so we
krwa wie nie z cew ki mo czo wej, bądź
pod bar wie nie mo czu krwią, co myl nie
mo że zo stać uzna ne ja ko za pa le nie dróg
mo czo wych, czy wy stą pie nie in wa zji
pier wot nia kiem Ba be sia ca nis (cho ro ba
od klesz czo wa). Do in nych prze ja wów
za bu rzeń pro sta ty, na któ re pod czas wy -
wia du uska rża ją się wła ści cie le psów, na -
le żą pro ble my z kry ciem – nie chęć sam -
ca do kry cia lub brak sku tecz no ści te go
ak tu. Mo gą rów nież wy stą pić pro ble my
– usztyw nie nia z po ru sza niem tyl nych
koń czyn, wy raź nie wi docz ne pod czas
wsta wa nia pu pi la oraz szyb kie go bie gu.
W prze bie gu za awan so wa ne go pro ce su
cho ro bo we go, ob ser wu je się od da wa nie
mo czu prze ry wa nym stru mie niem, kro -
pla mi, a na wet cał ko wi tą nie mo żność
od da nia mo czu. Wią że się to ze skraj nie
cię żkim sta nem kli nicz nym. W przy pad -
ku po wi kłań bak te ryj nych, sa mo po czu -
cie pa cjen ta sto sun ko wo szyb ko się po -
gar sza. Po ja wia się apa tia, nie chęć do je -
dze nia oraz wy stę pu je go rącz ka, nie -
rzad ko bar dzo wy so ka, bę dą ca bez po -
śred nim za gro że niem ży cia.

Do naj czę ściej roz po zna wal nych scho -
rzeń pro sta ty u psów za li cza się:

• ła god ny roz rost gru czo łu kro ko we -
go

• wy stą pie nie tor bie li oko ło gru czo ło -
wych

• ostre lub prze wle kłe za pa le nie na tle
bak te ryj nym

• obec ność rop ni w tkan ce gru czo łu
kro ko we go

• ura zy gru czo łu kro ko we go
• no wo two ry gru czo łu kro ko we go.
Tor bie le w gru czo le kro ko wym po -

wsta ją na sku tek nie mo żno ści od pro wa -
dze nia wy pro du ko wa nej wy dzie li ny
do świa tła cew ki mo czo wej, z po wo du
nie dro żno ści da ne go prze wo du wy pro -
wa dza ją ce go. W ta kim przy pad ku, wraz
z upły wa ją cym cza sem, do cho dzi do sys -
te ma tycz ne go gro ma dze nia się wy dzie li ny
pro sta ty, wy wo łu jąc tym sa mym efekt

zwięk sza nia się roz mia rów po wsta łej
w ten spo sób tor bie li, któ rej wiel kość mo -
że na wet się gać roz mia rów mę skiej pię ści.
Tor bie le gru czo łu kro ko we go, sta no wiąc
sprzy ja ją ce śro do wi sko dla ko lo ni za cji
bak te rii - czę sto fi zjo lo gicz nie wy stę pu ją -
cych w dro gach mo czo wo -płcio wych (E.
Co li, Pro teus sp., Sta phy lo coc cus sp.,
Strep to coc cus sp., Ure opla zma sp.), mo -
gą prze kształ cić się w rop nie. Opi sa ny
stan jest bar dzo nie bez piecz ny, ze wzglę -
du na du że ry zy ko wy stą pie nia po wi kłań
w po sta ci za pa le nia otrzew nej czy ze spo -
łu ogól no ustro jo wej re ak cji za pal nej. Stan
ta ki wy ma ga nie zwłocz ne go wpro wa dze -
nia od po wied niej te ra pii w ce lu ra to wa nia
ży cia pa cjen ta.

Do za pa leń gru czo łu kro ko we go do -
cho dzi na sku tek prze nie sie nia się za ka -
że nia z oko licz nych tka nek (np. z ukła du
mo czo we go), bądź dro gą he ma to gen ną.
Pod wzglę dem cza su trwa nia, za ka że nia
dzie li się na pro ce sy ostre i prze wle kłe,
w oby dwu przy pad kach wy wo łu ją ce
znacz ny ból.

Na to miast ura zy pro sta ty naj czę ściej
zda rza ją się na sku tek wy pad ków ko mu -
ni ka cyj nych, upad ków z wy so ko ści, po -
gry zień.

Naj po wa żniej szym (z nie ko rzyst nym
ro ko wa niem), lecz sto sun ko wo rzad ko
wy stę pu ją cym scho rze niem gru czo łu
kro ko we go, jest je go „no wo two rze nie”.
W więk szo ści przy pad ków ma my do czy -
nie nia z gru czo la ko ra kiem lub ra kiem
z na błon ka przej ścio we go dróg mo czo -
wych. Wy mie nio ne no wo two ry za li cza
się do wy so ce zło śli wych, ma ją cych du -
ży po ten cjał do two rze nia prze rzu tów.
Wtór ne ogni ska no wo two ro we naj czę -
ściej wy stę pu ją w oko licz nych wę złach
chłon nych, płu cach, ko ściach (mied ni ca,
krę go słup), ner kach.

Czę sto zda rza się, że u jed ne go pa -
cjen ta roz po zna je się zło żo ne pro ce sy
cho ro bo we pro sta ty. Do bry przy kład,
czę sto dia gno zo wa ny w prak ty ce le kar -
sko -we te ry na ryj nej, sta no wi ła god ny
prze rost z współ wy stę pu ją cy mi tor bie la -
mi, do cze go wtór nie mo że do łą czyć się
pro ces za pa le nia bak te ryj ne go.

Pro ble my zdro wot ne u psów sam ców
zwią za ne z pro sta tą
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Scho rze nia pro sta ty u psów sam ców
sta no wią du ży pro blem zdro wot ny. Z te -
go po wo du ka żdy sa miec pod czas ru ty -
no we go, okre so we go ba da nia kli nicz ne -
go, po wi nien być zba da ny rów nież
w aspek cie te go na rzą du. Przy po dej rze -
niu za bu rzeń gru czo łu kro ko we go
oprócz wy ko na nia pal pa cji przez prost -
ni cę (oma ca nia gru czo łu), za le ca się roz -
wa że nie wy ko rzy sta nia ba da nia ra dio lo -
gicz ne go lub/i ul tra so no gra ficz ne go.
Cza sem po sta wie nie pra wi dło we go roz -
po zna nia jest mo żli we do pie ro po prze -
pro wa dze niu oce ny cy to lo gicz no -mi kro -
bio lo gicz nej pły nu ster czo we go oraz
ana li zy hi sto pa to lo gicz nej mią ższu gru -
czo łu po bra ne go dro gą biop sji.

Do bra nie od po wied nie go le cze nia za -
le ży od sta nu kli nicz ne go pa cjen ta, je go
wie ku, sta nu ogól ne go zdro wia i prze -
zna cze nia (czy jest to pies re pro duk tor).
Więk szość scho rzeń (jak ła god ny prze -
rost ster cza, zwy rod nie nie tor bie lo wa -
te), przy rów no cze śnie za cho wa nej do -
brej kon dy cji ogól nej zwie rzę cia, do brze
le czy się dro gą ka stra cji. Tra ci my wte dy
jed nak psa w ho dow li. Usu nię cie ją der,
go nad w któ rych za cho dzi pro duk cja te -
sto ste ro nu, do pro wa dza do zmniej sze nia
sty mu la cji pro sta ty i wtór nie do jej atro -
fii (za ni ku) w cią gu kil ku ty go dni od za -
bie gu ope ra cyj ne go. Uzy ska ny efekt jest
trwa ły. Tej dro gi po stę po wa nia nie mo -

żna jed nak obrać przy współ wy stą pie niu
ob ja wów ogól nych, ta kich jak apa tia, go -
rącz ka. Naj pierw na le ży usta bi li zo wać
stan pa cjen ta. Naj czę ściej wy ma ga to za -
sto so wa nia pły no te ra pii, po da nia le ków
prze ciw bó lo wych oraz wdro że nia od po -
wied niej an ty bio ty ko te ra pii. In ten syw -
ność dzia łań le kar skich za le ży bez po -
śred nio od stop nia za awan so wa nia cho -
ro by. Przy do bo rze che mio te ra peu ty ku
bie rze się pod uwa gę prze wi dy wa ny
czyn nik wy wo łu ją cy za ka że nie oraz wła -
ści wo ści sub stan cji lecz ni czej w aspek cie
zdol no ści jej prze ni ka nia przez ba rie rę
krew -płyn gru czo łu kro ko we go. War to
za zna czyć, że le ki sto su je się za zwy czaj
sto sun ko wo dłu go – czę sto przez kil ka
ty go dni. Brak efek tów le cze nia, a na wet
po gor sze nie sta nu ogól ne go, naj czę ściej
ob ser wu je się w prze bie gu zło śli we go
pro ce su no wo two ro we go. W ta kim
przy pad ku prze pro wa dze nie chi rur gicz -
ne go usu nię cia zmia ny no wo two ro wej,
co cza sem jest trud ne lub na wet nie mo -
żli we, bądź wpro wa dze nie che mio te ra -
pii, nie da je gwa ran cji na zna czą ce
przed łu że nie ży cia. Ro ko wa nie nie ste ty
jest bar dzo ostro żne lub nie po myśl ne.

W przy pad ku spra wo wa nia opie ki le -
kar sko -we te ry na ryj nej nad psem re pro -
duk to rem na le ży za wsze (je śli nie za gra -
ża to ży ciu pa cjen ta), mieć na wzglę dzie
aspekt je go przy szłej płod no ści. Obec nie

przy le cze niu ła god nych cho rób pro sta ty
mo żna wy ko rzy stać le ki prze zna czo ne
dla lu dzi (wy ma ga to co dzien ne go ich
po da wa nia do koń ca ży cia, co ge ne ru je
zna czą ce kosz ty), bądź wy brać in no wa -
cyj ny lek we te ry na ryj ny, któ ry za wie ra
w swo im skła dzie octan oza te ro nu. Sub -
stan cja ta wy ka zu je dzia ła nie an ty an dro -
ge no we – blo ku je wy ko rzy sta nie te sto -
ste ro nu przez pro sta tę. Po da je się go tyl -
ko przez sie dem dni, a efekt po ja wia się
po oko ło dwóch ty go dniach od roz po -
czę cia te ra pii i utrzy mu je się do pię ciu
mie się cy. Przy czym, je śli za ist nie je po -
trze ba, ku ra cję mo żna po wtó rzyć po -
now nie.

Z uwa gi na sta ły wzrost czę sto ści wy -
stę po wa nia scho rzeń pro sta ty u psów,
ca ły czas trwa ją in ten syw ne ba da nia
nad no wy mi me to da mi le cze nia gru czo łu
kro ko we go, a ga łąź wie dzy z te go za kre -
su wy ka zu je dy na micz ny roz wój. Jed nak
na dal nie zwy kle istot ne jest roz po zna nie
scho rzeń pro sta ty na wcze snym eta pie
ich roz wo ju, co umo żli wia szyb kie
wdroże nie od po wied nie go (już zna ne go
nam), le cze nia, wpły wa jąc ko rzyst nie
na ro ko wa nie oraz przede wszyst kim
zmniej sza jąc cier pie nie pa cjen ta zwią za -
ne z cho ro bą.

Lek. wet. Jo an na Ko ło dziej ska -Le sisz
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Pra cu jąc z psem po win ni śmy ko rzy stać
z ró żnych spo so bów na uzy ska nie po żą da -
nych za cho wań, wy ka zu jąc się przy tym
du żą kre atyw no ścią, po my sło wo ścią i sto -
su jąc od po wied ni do bór na gród. Na gro dą,
jak już wcze śniej wspo mi na łam (Pies
1/2014) mo że być po karm  – sma ko ły ki,
za ba wa, wy ko ny wa nie przez psa ulu bio nej
czyn no ści, po świę ce nie psu uwa gi itp. Wy -
ró żnia się trzy głów ne źró dła na gród:

– opie ku na, wy da ją ce go na gro dy
– śro do wi sko i oto cze nie, bę dą ce wy so -

ce na gra dza ją ce 
– or ga nizm zwie rzę cia ja ko we wnętrz ny

sys tem na gród (hor mo ny, in stynk ty).
Na le ży pa mię tać, że na gra dza jąc psa, dą -

ży my do wzmoc nie nia da ne go za cho wa nia.
Po po da niu traf nej na gro dy, pies pra cu je
chęt niej, spraw niej, szyb ciej. Wa żne jest,
aby wy dać na gro dę od ra zu w mo men cie
wy ko na nia za da nia lub se kun dę po nim.
Zbyt du ży od stęp cza su nie sie za so bą ry zy -
ko wzmoc nie nia zu peł nie in nej re ak cji. Czę -
sto na gra dza ne są na wet za mia ry, czy my śli
zwie rzę cia. Po nad to na gro da po win na być
wy da wa na tyl ko wte dy, gdy wie my, że pies
sku pio ny jest na tre ne rze, a nie na oto cze -
niu, in nych zwie rzę tach, lu dziach, zda rze -
niach i sy tu acjach. Dla te go przed na uką ja -
kich kol wiek po le ceń, na le ży przede wszyst -
kim wy pra co wać pra wi dło wą kon cen tra cję
i sku pie nie psa na prze wod ni ku. Wy ją tek
sta no wi tech ni ka LAT (ang. lo ok at that),
któ rą roz po wszech ni ła Les slie McDe vitt,
ame ry kań ska be ha wio ryst ka, choć i w tym
przy pad ku, pies po wi nien chcieć pra co wać
z czło wie kiem i być czu łym, wra żli wym i re -
ago wać na je go wska zów ki. Zwie rzę mo że
pa trzeć na obiekt wzbu dza ją cy w nim skraj -
ne emo cje, jed nak znaj du je się wte dy
w bez piecz nej od le gło ści od nie go i ma za -
cho wać się przy tym w spo sób po żą da ny
przez prze wod ni ka/opie ku na. Pies w wy ni -
ku stop nio wa nia trud no ści, uczy się za cho -
wy wać spo kój, a je go sa mo po czu cie ma
zmie rzać ku od czu wa niu kom for tu w ob li -
czu po dob nych zda rzeń. War to w tym miej -
scu wspo mnieć o trzech spo so bach uzy ski -
wa nia za cho wań na szych pu pi li. Są to:

– na pro wa dza nie
– kształ to wa nie 
– wy ła py wa nie

Na pro wa dza nie po le ga na pro wo ko -
wa niu wy ko na nia okre ślo ne go za cho wa -
nia za chę ca ją cym ru chem rę ki, cia ła, a ta -
kże za baw ką czy sma ko ły kiem itp. W ten
spo sób uczy my np. przyj mo wa nia okre -
ślo nych po zy cji „siad”/„wa ruj”. 

Wa żne jest jed nak, aby dość szyb ko
sta rać się stop nio wo ogra ni czać ge sty
i za cząć pra cę w ró żnych kon fi gu ra cjach
i zró żni co wa nym oto cze niu, gdyż tech ni -
ka ta nie sie za so bą ry zy ko sła bej ge ne ra -
li za cji uczo nych za cho wań. Ćwi czyć za tem
na le ży nie tyl ko na pla cu szko le nio wym
lub w do mu, ale ta kże pod czas co dzien -
nych spa ce rów, na łą ce, osie dlu, przy in -
nych psach, lu dziach, przed skle pem,
pod wia duk tem itd. sto su jąc przy tym
stop nio wa nie roz pro szeń i wy ma gań.

Jak już wcze śniej wspo mnia łam, gdy
pies za cho wa się w spo sób, któ ry wła ści -
cie lo wi przy padł do gu stu, po wi nien na -
tych miast otrzy mać za to na gro dę, dzię ki
cze mu czyn ność ta ma szan sę się po wtó -
rzyć. Za cho wa nie za pre zen to wa ne z wła -
snej wo li przez czwo ro no ga, zo sta nie
w ten spo sób wy ła pa ne i wzmoc nio ne.
Za tem co dzien nie zwie rzę mo że pre zen to -
wać mnó stwo cie ka wych za cho wań, za
któ re mo że do sta wać na gro dy. Wni kli wy
tre ner za uwa ża je i za zna cza w od po wied -
nim mo men cie, sto su jąc przy tym wa -
chlarz na gród. Nie ste ty wła ści cie le czę -
ściej za uwa ża ją ne ga tyw ne za cho wa nia
swych pu pi li, za po mi na jąc o wy ła py wa niu
tych po zy tyw nych...

Kształ to wa nie to tzw. tech ni ka ma łych
krocz ków. Zwie rzę na gra dza ne jest za
ma łe po stę py pro wa dzą ce do za cho wa nia
do ce lo we go. Przy kła do wo, je śli chce my
na uczyć psa wska ki wa nia na krze seł ko,
na gra dza my go za ko lej ne czyn no ści: zna -
le zie nie się w po bli żu krze sła, spoj rze nie
w je go kie run ku, po ło że nie na nim gło wy,
pod nie sie nie ła py, do tknię cie krze sła, wy -
skok i zna le zie nie się na krze śle. Za cho wa -
nia te nie po win ny być na gra dza ne w jed -
nej se sji szko le nio wej.

Se sja szko le nio wa to okres cza su, do -
sto so wa ny do wie ku i mo żli wo ści zwie rzę -
cia, w któ rym jest ono uczo ne da nej czyn -
no ści w at mos fe rze spo ko ju i przy peł nej
kon cen tra cji za rów no sa me go psa jak i je -

go opie ku na. Wa run kiem do brze prze pro -
wa dzo nej se sji szko le nio wej jest pra ca
nad jed nym za cho wa niem i jed nym kry te -
rium (np. gdy pies już umie ład nie sia dać
na po le ce nie, te raz ma sia dać szyb ko), zaś
jej za koń cze nie po win no na stą pić w mo -
men cie, gdy pies jest na dal zmo ty wo wa ny
i czu je, że od niósł suk ces.

Obec nie w szko le niu psów bar dzo czę -
sto wy ko rzy stu je się na rzę dzie zwa ne kli -
ke rem (Fot. 1). Dźwięk ja ki wy da je kli ker,
jest bar dzo cha rak te ry stycz ny. Zwie rzę
uczy się, że po ka żdym klik nię ciu do sta nie
na gro dę. Stąd dą ży do je go usły sze nia.
Aby klik nię cie się po ja wi ło, pies mu si wy -
ka zać za cho wa nie po żą da ne przez tre ne -
ra, przy czym na wet je śli trwa ono se kun -
dę, klik nię ciem mo żna je za zna czyć i na -
tych miast na gro dzić. Dzię ki te mu wzmac -
nia się do kład nie to, cze go ocze ku je opie -
kun. Na le ży pa mię tać, że kli ker dzia ła tyl -
ko wte dy, je śli za wsze po je go na ci śnię ciu
wy da je się zwie rzę ciu na gro dę. Jest to
wa ru nek ko niecz ny. 

Kli ker mo żna wy ko rzy stać do na uki za -
cho wań trze ma ww. spo so ba mi, tj. za zna -
cza jąc za cho wa nie pro wo ko wa ne, wy ła py -
wa ne, czy te ma łe, pro wa dzą ce do suk ce su
spo so bem kształ to wa nia. 

Pra cu jąc z psem mo że my sty mu lo wać je -
go mo ty wa cję, pa mię ta jąc o tym, że wszel -
ka ak tyw ność wy ka za na ze stro ny psa
w to ku szko le nia mo że być przez nas
kształ to wa na i wzbu dza na. Zwie rzę po sia -
da wie le po trzeb, któ re sta ją się mo ty wa mi
do dzia łań. 

Fot. 1. Kli ker – to nie zwy kle cha rak te ry stycz ne
na rzę dzie co raz czę ściej uży wa ne w szko le niu
psów. 

ABC�be�ha�wio�ru�psów

Cz. VI. Techniki wykorzystywane w treningu
związanym z modyfikacją zachowań
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Pod sta wo we po trze by bio lo gicz ne to:
– je dze nie, pi cie
– od po czy nek, sen
– kon tak ty spo łecz ne, za ba wa
– bez pie czeń stwo, uni ka nie ry zy ka
– ruch, eks plo ra cja
– pie lę gna cja
– re ali zo wa nie za cho wań wy ni ka ją cych

z przy na le żno ści do ga tun ku
– po trze ba roz mna ża nia
Ba zu jąc na od kry ciach Da vi da Pre mac ka,

któ ry twier dzi, że za cho wa nie bar dziej pre -
fe ro wa ne przez da ne go osob ni ka, mo że
stać się wzmoc nie niem do za cho wa nia
mniej pre fe ro wa ne go, czy li je śli pies bę dzie
chciał wy ko nać pew ną czyn ność, zwią za ną
bar dzo czę sto z je go po trze ba mi, mo że ona
stać się na gro dą do wy ma ga nej przez nas.
Przy kła do wo, je śli pies ze chciał by przy wi -
tać się z in nym czwo ro no giem, ale wte dy
za czy na ner wo wo cią gnąć na smy czy, to
aby na uczyć go spo ko ju pod czas po dob -
nych sy tu acji, na le ży wy ma gać, aby przez
ja kiś czas grzecz nie spa ce ro wał (na luź nej
smy czy bez jej na cią ga nia) po czym w na -
gro dę spu ścić psa ze smy czy i tym sa mym
umo żli wić mu za ba wę z ko le gą.

Wie dza prze ka za na prze ze mnie do tej
po ry, po zwo li Pań stwu zro zu mieć czyn no -
ści wy ko ny wa ne z psa mi, o któ rych wspo -
mnia łam w po przed nim ar ty ku le, a któ re
opi szę po ni żej. By ły ni mi pier wot nie wy ka -
zu ją ce dość du ży lęk – Ar ka i Hi ro. Ich opie -
ku no wie trak to wa li je w zu peł nie in ny spo -
sób, jed nak ża den z nich nie był traf ny,
a w kon se kwen cji do pro wa dzi ło to do po -
głę bie nia pro ble mu i po wsta nia po wa żnych
na stępstw (Ar ka – pro ble my zwią za ne z se -
pa ra cją, Hi ro – agre sja wo bec in nych psów
i lu dzi). Pra ca nad zmia ną emo cji wo bec
oto cze nia u ww. psów (i ich wła ści cie li) by -
ła dość dłu ga, gdyż ca łe ich ży cie wzmac -
nia no nie te re ak cje co trze ba, czy li uczo no
psy nie te go co umieć po win ny. Po usta -
wie niu od po wied nich re la cji opie kun – pies,
upo rząd ko wa niu dnia i wpro wa dze niu ak -
tyw no ści ade kwat nych dla obu ras, ma jąc
na uwa dze ich po trze by, uwa run ko wa nia
ge ne tycz ne i tem pe ra ment, wpro wa dzo no
sche ma ty po stę po wań, uwzględ nia jąc
m.in. tre ning od wra żli wia nia. Dzię ki tej
tech ni ce, przy sta łym kon tro lo wa niu oto -
cze nia mo żna stop nio wo przy zwy cza jać
psy do bodź ców, któ re wcze śniej wzbu dza -
ły w nich strach, do pro wa dza jąc do wy stą -
pie nia ha bi tu acji (Pies 4/2013), po czym
bar dzo po wo li „pod no sić po przecz kę”, tzn.
zwięk szać in ten syw ność na po tka ne go
bodź ca. Na le ży jed nak pa mię tać o tym, że
na ka żdym eta pie pies mu si czuć się kom -
for to wo oraz nie wy ka zy wać stra chu, ani

wcze śniej wy uczo nych ne ga tyw nych za -
cho wań. 

Przy kła do wo, Hi ro wy cho dził ze swo im
Pa nem na in ten syw niej sze spa ce ry je dy nie
w ci che miej sca, któ re by ły dość rzad ko od -
wie dza ne przez in ne psy i lu dzi. Po ry głów -
nych spa ce rów oscy lo wa ły za tem w gra ni -
cach go dzi ny 6 ra no, 21 wie czo rem.

Do dat ko wo dzię ki te mu, że pies nie
czuł się za gro żo ny, za cho wa nia agre syw -
ne stop nio wo ule ga ły wy ga sze niu (Pies
2/2013, Pies 1/2014). Jed nak, aby tre -
ning oka zał się sku tecz ny, wy ga sza niu po -
win no to wa rzy szyć wzmac nia nie po żą da -
ne go za cho wa nia. Czę sto wte dy ko rzy sta
się z tech ni ki zwa nej prze ciw wa run ko -
wa niem. Po słu gu jąc się nią, uczy my psa
in ne go za cho wa nia w ob li czu te go sa me -
go bodź ca.

Ar ka z ko lei, wi dząc in ne go psa, wpa da -
ła w pa ni kę, cią gnąc za so bą swą Pa nią.
Na szym za da niem by ło wpro wa dze nie
bodź ca, któ ry nie sie ze so bą uczu cie przy -
jem no ści, i któ ry bę dzie w sta nie za mie nić
ne ga tyw ne emo cje w te po żą da ne, a tym
sa mym uwa run ku je nam no wą re ak cję.
Wła ści ciel ka Ar ki mia ła za za da nie wy da -
wać jej ulu bio ny po karm do kład nie w tej
chwi li, gdy na ho ry zon cie po ja wi się pies.
Wa żne jed nak, że by nie do pu ścić do wy wo -
ła nia in ten syw nej re ak cji stra chu (patrz
– od wra żli wia nie). Dzię ki te mu sucz ka nie
ucie ka ła, trzy ma ła się bli sko Pa ni, sta le wy -
da ją cej pysz ne ką ski, a przy oka zji uczy ła
się, że obec ność in nych zwie rząt mo że być
przy jem na. Po ję cie „ba ru otwar te go” – wy -
da wa nie sma ko ły ków i „ba ru za mknię te -
go” – za koń cze nie wy da wa nia sma ko ły -
ków, do tre nin gu be ha wio ral ne go wpro -
wa dzi ła Je an Do nald son. Pod czas po ja wie -
nia się bodź ca wy wo łu ją ce go strach, zwie -
rzę ma od czu wać ol brzy mią przy jem ność,
przy czym, dla uzy ska nia kon tra stu, gdy
bo dziec zni ka, zni ka ta kże ona.

Do brym po my słem jest ta kże wpro wa -
dze nie al ter na tyw ne go z gó ry usta lo ne go
za cho wa nia. Zwie rzę jest na gra dza ne wte -
dy, gdy za cho wa się tak, jak od nie go ocze -
ku je my. Mo że np. na wi dok in ne go psa,
po usły sze niu po le ce nia, pa trzeć się
na swo je go opie ku na, usiąść i po zo stać
w tym sta nie do od wo ła nia (Fot. 2) lub
przy wcze śniej oma wia nej tech ni ce LAT pa -
trzeć na na po tka ne go psa, za cho wu jąc
spo kój i rów no wa gę. Na gro dą za po żą da ne
za cho wa nie zgod nie z za sa da mi Pre mac ka
mo że być ta kże np. odej ście z sy tu acji new -
ral gicz nej. W tym wy pad ku rów nież na le ży
pa mię tać, aby ob cy pies nie pod cho dził
za bli sko, i aby tym sa mym nie spo wo do -
wać wy eks po no wa nia wcze śniej wy uczo -

nych ne ga tyw nych za cho wań. Ta kie sy tu -
acje mo gą spra wić, że te ra pię na le ża ło by
za czy nać od no wa. 

Ma jąc na uwa dze po zna ne wcze śniej
spo so by otrzy my wa nia za mie rzo nych za -
cho wań u „pro ble ma tycz nych” psów, nie
na le ży za po mi nać o wy ko rzy sta niu ich pod -
czas tre nin gu. Na le ży wy ła py wać te za cho -
wa nia, któ re są po zy tyw ne, na gra dzać ma -
łe kro ki, nie sta wia jąc przed psem od ra zu
zbyt du żych wy ma gań, uczyć w od dziel -
nych se sjach za cho wań za stęp czych, cza -
sem wy ko rzy stu jąc do te go ta kże kli ker.

Aby ze brać owoc szko le nia po trze ba
ogrom nych na kła dów pra cy oraz rów nie
chęt ne go do pra cy psa, jak i je go na uczy cie -
la. Wa żne, aby umieć czer pać ra dość z ob -
co wa nia ze swo im zwie rzę ciem i pa mię tać
o tym, że szko le nie po win no wpły wać two -
rze niu in wen cji, a nie jej ha mo wa niu. 

Dla te go tech ni ki po le ga ją ce na za stra -
sza niu i two rze niu pre sji już daw no „ode -
szły do la mu sa”. Te raz przede wszyst kim
li czy się si ła umy słu, co sta no wi ol brzy mie
po le do po pi su dla ka żde go od po wie dzial -
ne go wła ści cie la czwo ro no ga. Li czą się
po my sły od po wied niej do bra nej na uki,
umie jęt nie sto so wa ne na gro dy, cze go ze
wzglę du na in dy wi du al ne przy mio ty
i zacho wa nia ka żde go psa, nie mo żna
wsa dzić do jed nej skrzy ni wła ści we go
i uni wer sal ne go po stę po wa nia i tre nin gu
wszyst kich pro ble ma tycz nych psów ge ne -
ral nie.

Mgr inż. Mar ta Cier 
– be ha wio ry sta,

tre ner szko le nia psów

Fot. 2. Ta sucz ka ra sy bor der col lie ide al nie kon -
cen tru je się na swo jej prze wod nicz ce na wet
w bar dzo roz pra sza ją cych wa run kach (Zdję cie
wy ko nał A. Bart nic ki).



Ce lem ka żde go praw dzi we go ho dow cy
jest uzy ska nie szcze niąt, któ re bę dę lep -
sze od swo ich ro dzi ców. Czym jest to
„lep sze”, to już za le ży od pre fe ren cji ho -
dow cy, ra sy psa, je go prze zna cze nia itp.
W przy pad ku zwie rząt go spo dar skich cel
mo żna jed no znacz nie okre ślić: kro wa ma
da wać jak naj wię cej mle ka, ku ra jak naj -
wię cej jaj…. Ho dow ca psów chce, że by
szcze nię ta by ły jak naj bar dziej zbli żo ne
do wzor ca ra sy – mia ły pięk ną gło wę (tyl -
ko co to zna czy „pięk ną” – w przy pad ku
bul do ga i char ta na pew no nie to sa mo),
do sko na łą li nię grzbie tu, pra wi dło we ką -
to wa nie koń czyn, bu do wę, wiel kość. No
i oczy wi ście mu szą być zdro we i spraw ne
fi zycz nie, bez wad ge ne tycz nych. Po win -
ny też mieć ty po we dla ra sy uspo so bie nie
– wy trwa łą stój kę, cię tość, od wa gę, wy -
trzy ma łość, po dat ność na szko le nie.
Wszyst kie te ce chy po win ny być ty po we
dla na szej ra sy i do sko na łe. Więk szość po -
żą da nych przez ho dow cę cech (po -
za umasz cze niem i ro dza jem sza ty) to ce -
chy ilo ścio we, dzie dzi czą ce się tak, jak
opi sa łam w po przed nim od cin ku. 

Że by uzy skać po żą da ny efekt ho dow ca
ma do swej dys po zy cji dwa na rzę dzia: se -
lek cję i do bór do ko ja rzeń. 

Se lek cja jest to wy bór naj lep szych zwie -
rząt na ro dzi ców na stęp ne go po ko le nia.
Cho dzi o to, że by prze zna czyć do ho dow li
zwie rzę ta o naj lep szych ze sta wach ge -
nów, któ re prze ka żą swo je wy bit ne ge ny
po tom kom. War tość ge nów da ne go
osob ni ka okre śla my ja ko je go war tość ho -
dow la ną. W przy pad ku cech ja ko ścio -
wych, ta kich jak umasz cze nie, mo że my
na pod sta wie wy glą du psa i ewen tu al nie
ba dań ge ne tycz nych pod ką tem no si ciel -
stwa ukry tych al le li okre ślić dość pre cy -
zyj nie ja kie ge ny prze ka że on swo im po -
tom kom. W przy pad ku cech ilo ścio wych
wa run ko wa nych du żą licz bą par al le li,
któ rych efekt jest na do da tek zmo dy fi ko -
wa ny wpły wem śro do wi ska, nie jest prak -
tycz nie mo żli we po zna nie ge no ty pu ka -
żde go psa, ani okre śle nie, ja kie ge ny prze -
ka że. 

De cy zję o za kwa li fi ko wa niu da nej su ki
czy psa na oj ca mo że my pod jąć na pod -
sta wie je go wła sne go fe no ty pu – do te go
wła śnie słu żą wy sta wy i pró by użyt ko we.
Je że li odzie dzi czal ność da nej ce chy (omó -
wio na w po przed nim od cin ku) jest du ża,
to wła sny fe no typ psa jest do brym źró -
dłem in for ma cji o je go ge no ty pie. Nie ste -
ty, więk szość in te re su ją cych nas cech fe -

no ty po wych, i tych zwią za nych z wy glą -
dem, i z cha rak te rem psa, ma na ogół nie -
zbyt wy so ką odzie dzi czal ność. Wte dy
w pra wi dło wym osza co wa niu mo gą nam
po móc in for ma cje o je go ro dzi nie – fe no -
ty pach je go ro dzi ców, ro dzeń stwa i pół -
ro dzeń stwa. Pies, któ ry po cho dzi po wy -
bit nych ro dzi cach, ma pięk ne ro dzeń stwo
i zna ko mi tych ku zy nów, bę dzie z więk -
szym praw do po do bień stwem prze ka zy -
wał po tom stwu „do bre” ge ny niż pies,
któ ry choć sam pięk ny jest ro dzyn kiem
w swo jej ro dzi nie. Dla te go, oprócz wy ni -
ków uzy ska nych przez psa na wy sta wach
czy kon kur sach, dru gim wa żnym źró dłem
in for ma cji po moc nej w ho dow li jest je go
ro do wód.

Ro do wód da je nam in for ma cje o ewen -
tu al nym spo krew nie niu lub zin bre do wa -
niu psa, a je śli zna my wy ni ki użyt ko wo ści
je go przod ków, po ma ga w do kład niej -
szym osza co wa niu je go war to ści ho dow -
la nej. 

Spo krew nie nie mie dzy psa mi po le ga
na ist nie niu w ich ge no ty pach iden tycz -
nych al le li. Mó wi my o po kre wień stwie
w li nii pro stej – jest to prze ka zy wa nie za -
ło żeń ge ne tycz nych ko lej nym po ko le niom
– ro dzi ce prze ka zu ją po ło wę swo ich ge -
nów dzie ciom, one wnu kom, na stęp nie
pra wnu kom itd.

Na to miast po kre wień stwo w li nii bocz -
nej po le ga na tym, że iden tycz ne al le le zo -
sta ły prze ka za ne dwóm psom przez ich
wspól ne go przod ka. 

Do sza co wa nia po kre wień stwa po mię -
dzy psa mi słu ży współ czyn nik po kre wień -
stwa.

WSPÓŁ C ZYN NIK PO KRE WIEŃ STWA
jest to praw do po do bień stwo, że da ny gen
z po je dyn czej pa ry al le li jest iden tycz ny
z jed nym spo śród al le li tej sa mej pa ry dru -
gie go psa

Rxy = Σ (–)n (wzór uprosz czo ny1)
x i y – psy, mię dzy któ ry mi chce my po -

li czyć spo krew nie nie
Σ – su ma
n – licz ba ście żek łą czą cych spo krew -

nio ne osob ni ki przez wspól ne go przod ka
Że by pra wi dło wo wy zna czyć współ -

czyn nik po kre wień stwa, naj ła twiej jest
naj pierw skon stru ować ro do wód strzał -
ko wy, na stęp nie od szu kać wszyst kich
wspól nych przod ków, wy zna czyć wszel -
kie mo żli we dro gi przej ścia mię dzy ni mi,
i po li czyć wszyst kie strzał ki mię dzy ni mi.
Spójrz my ro do wo dy Azy i Bur ka i spró -
buj my okre ślić ich spo krew nie nie:

Wspól ni przod ko wie to Bim i Mi sia.
Po mię dzy Azą a Bi mem są dwie ście żki,
po mię dzy Bi mem i Bur kem też dwie,
a więc:

Spo krew nie nie Azy i Bur ka po przez
Bi ma = (1/2)2+2

Spo krew nie nie Azy z Bur kiem po przez
Mi sie po dob nie – licz ba ście żek jest
w tym przy kła dzie ta ka sa ma, więc =
(1/2)2+2

W ta kim ra zie spo krew nie nie Azy
i Bur ka to

R Aza Bu rek= (1/2)4 + (1/2)4 = 1/16
+ 1/16 = 1/8 = 0,125

Ob li czy li śmy po kre wień stwo w li nii
bocz nej. Ma my więc 12,5% praw do po -
do bień stwa, że Aza i Bu rek ma ją iden -
tycz ne al le le po cho dzą ce od Bi ma i Mi si. 

Mo że my też ob li czyć po kre wień stwo
w li nii pro stej na przy kład mię dzy Azą
i jej bab cią Be tą 

RA za Be ta = (1/2)2 = 1/4= 0,25
Aza odzie dzi czy ła ge ny Be ty z praw -

do po do bień stwem 25%. 
Jak mo żna za uwa żyć, za ka żdym ra -

zem jest tu mo wa o praw do po do bień -
stwie po sia da nia ta kich sa mych ge nów.
Pew ność ma my tyl ko w jed nym przy pad -
ku, po kre wień stwa mię dzy ro dzi cem,
a po tom kiem. Ka żde z ro dzi ców prze ka -
zu je swo im po tom kom po ło wę – 50%
– swo ich ge nów.

Zna jo mość współ czyn ni ka po kre wień -
stwa mię dzy psem i je go krew ny mi uła -
twia nam po słu że nie się oce ną ich war to -
ści fe no ty po wej do do kład niej szej oce ny
war to ści ho dow la nej na sze go psa. 

Ko ja rze nie osob ni ków spo krew nio -
nych no si na zwę in bre do wa nia (ho dow li
wsob nej).Ge ne tycz nym na stęp stwem in -
bre do wa nia jest wzrost stop nia ho mo zy -
go tycz no ści i spa dek he te ro zy go tycz no -
ści po tom stwa ko ja rzo nych w ten spo -
sób zwie rząt. Ozna cza to, że pies, po -
cho dzą cy po spo krew nio nych ro dzi cach,
ma wię cej al le li w ukła dach ho mo zy go -
tycz nych, niż pies po cho dzą cy po ro dzi -
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Ge ne ty ka bez ta jem nic cz. IV

Rys. 1 Ro do wo dy Azy i Bur ka
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cach nie spo krew nio nych. Na tę że nie
stop nia ho mo zy go tycz no ści za le ży od
stop  nia spo krew nie nia ro dzi ców. Okre ś -
la to współ czyn nik in bre du.

WSPÓŁ C ZYN NIK IN BRE DU to praw -
do po do bień stwo, że 2 al le le w lo so wo
wy bra nym lo cus po cho dzą od wspól ne -
go przod ka i na sku tek te go są iden tycz -
ne.

FZ =(½) Σ (½)n x (1 + FA)
Z – pies, któ re go współ czyn nik in bre du
li czy my
Σ – su ma
n – licz ba ście żek łą czą cych ro dzi ców
psa Z po przez wspól ne go przod ka
FA – współ czyn nik in bre du wspól ne go
przod ka A. Je śli wspól ny przo dek ro dzi -
ców psa Z nie jest zin bre do wa ny FA = 0,
a wte dy in bred psa Z rów ny jest po ło wie
po kre wień stwa mię dzy je go ro dzi ca mi.
War to za pa mię tać: spo krew nie nie to po -
do bień stwo ge ne tycz ne dwóch osob ni -
ków, współ czyn nik in bre du cha rak te ry -
zu je jed ne go osob ni ka.

Je śli sko ja rzy my na sze Azę i Bur ka,
któ rych po kre wień stwo wy no si 0,125,
to współ czyn nik in bre du ich szcze niąt
bę dzie wy no sił:
Fszcze niąt Azy i Bur ka ½[(½)4(½)4]= 0,0625

Ozna cza to, że dwa al le le w ja kimś lo -
cus są iden tycz ne na sku tek po cho dze nia
od wspól ne go przod ka z praw do po do -
bień stwem 6,25%. Ina czej mó wiąc po -
ziom ho mo zy go tycz no ści ta kie go szcze -
nia ka jest o 6,25% więk szy od śred nie go
po zio mu ho mo zy go tycz no ści psów z tej
po pu la cji (ra sy), któ re nie ma ją wspól -
nych przod ków.

Czy to do brze czy źle? To oczy wi ście

za le ży od te go, ja kich kon kret nie ge nów
ta ho mo zy go tycz ność bę dzie do ty czyć,
„do brych” czy „złych”. Ale na to nie ma -
my żad ne go wpły wu i nie je ste śmy w sta -
nie te go w ża den spo sób prze wi dzieć. Ho -
dow la w po kre wień stwie, czy li in bre do -
wa nie, ma skut ki po zy tyw ne i ne ga tyw ne. 

Po zy tyw ne to:
• kon so li da cja ge ne tycz na po pu la cji
• utrwa le nie ko rzyst nych cech wy bra ne -
go przod ka
• ujaw nie nie się ge nów re ce syw nych
(i dzię ki te mu, je śli jest ta ka po trze ba,
mo żli wość ich eli mi na cji z po pu la cji)

Ne ga tyw ne (okre śla ne ja ko de pre sja in -
bre do wa):
• zmniej sze nie zmien no ści ge ne tycz nej
• ob ni że nie zdol no ści ada pta cyj nych i ży -
wot no ści
• ob ni że nie cech re pro duk cyj nych
• ujaw nie nie re ce syw nych ge nów le tal -
nych i se mi le tal nych (czy li więk sza mo ż li -
wość uro dze nia się ob cią żo nych ge ne -
tycz ny mi wa da mi szcze niąt)

In bre do wa nie, czy li ho dow la w po kre -
wień stwie, by wa ła czę sto wy ko rzy sty wa -
na przy two rze niu no wych ras bądź
utrwa la niu po żą da nych cech ra sy. To wa -
rzy szy ła jej jed nak zwy kle bar dzo ostra
se lek cja, eli mi nu ją ca z dal szej ho dow li
wszyst kie zwie rzę ta słab sze, cho re czy
nie ty po we. W ten spo sób wy ho do wa ne,
ty po we pod wzglę dem wy glą du i cha rak -
te ru, a przy tym bar dziej ho mo zy go tycz -
ne psy, prze ka zy wa ły swo im szcze nię tom
iden tycz ne, ty po we ge ny. Przy kład ta kiej
pra cy ho dow la nej mo żna zo ba czyć przy
od twa rza niu po II Woj nie Świa to wej pol -
skich owczar ków ni zin nych. Spójrz cie
Pań stwo na ro do wód pierw sze go Zwy -
cięz cy Świa ta tej ra sy.

Jak wi dać Amok był zin bre do wa ny
na SMO KA z Kor de gar dy, któ ry wy stę po -
wał w ro do wo dach je go mat ki i oj ca
w dru gim i trze cim po ko le niu. Że by ob li -
czyć współ czyn nik in bre du AMO KA, mu -
si my naj pierw prze śle dzić dro gi, któ ry mi
je go ro dzi ce mo gli do stać al le le SMO KA:

IN KLUZ→SMOK→HAR FA
IN KLUZ→SMOK→WI GA WA RA→HAR FA
IN KLUZ→KU MA→SMOK→HAR FA

IN KLUZ→KU MA→SMOK→WI GA WA RA
→HAR FA

Po kre wień stwo mię dzy ro dzi ca mi
Amo ka: In klu zem i Har fą 

RIH = (1/2)2 + (1/2)3 + (1/2)3 +
(1/2)4 = 9/16 = 0,5625 

To po kre wień stwo więk sze, niż po -
kre wień stwo po mię dzy ro dzeń stwem
(0,50)

W ta kim ra zie współ czyn nik in bre du
Amo ka:

FA MOK = ½ Σ ((1/2)2 + (1/2)3 +
(1/2)3 + (1/2)4) = 9/32 = 0,28125

Ozna cza to po nad 28% praw do po do -
bień stwa, że dwa al le le w da nym lo cus są
u AMO KA w ukła dzie ho mo zy go tycz nym,
gdyż zo sta ły prze ka za ne od je go przod ka
SMO KA. Ta ki zin bre do wa ny, ho mo zy go -
tycz ny pies prze ka że swo im szcze nię tom
iden tycz ne ge ny. Je śli więc jest to osob nik
wy bit ny, a do te go po zba wio ny wad dzie -
dzicz nych, ma my więk szą szan sę, że swo -
je po zy tyw ne ce chy prze ka że po tom stwu.

Od po wied ni do bór zwie rząt do ko ja rze -
nia to dru gie, oprócz se lek cji, na rzę dzie,
któ rym ho dow ca po słu gu je się że by uzy -
skać jak naj lep sze szcze nię ta. Nie na ma -
wiam Pań stwa do ho dow li w po kre wień -
stwie. Przy kład AMO KA to ty po wy za bieg
ho dow la ny sto so wa ny, je śli ist nie je po -
trze ba kon so li da cji ge ne tycz nej po pu la cji
w pro ce sie two rze nia – lub jak w tym
przy pad ku od twa rza nia ra sy. W sy tu acji,
gdy ra sa jest już usta bi li zo wa na po win ni -
śmy ra czej dą żyć do za cho wa nia jak naj -
więk szej zmien no ści ge ne tycz nej, od por -
no ści i ży wot no ści na szych psów. Sprzy ja
te mu do bór nie krew nia czy – ko ja rze nie
osob ni ków nie spo krew nio nych ze so bą. 

Katarzyna Fiszdon

1Peł ny wzór współ czyn ni ka po kre wień -
stwa to:

gdzie Fa in bred wspól ne go przod ka, 
Fx i Fy – in bred psów x i y 

Tab. 1 Przy kła do we współ czyn ni ki po kre wień -
stwa po mię dzy krew ny mi

AMOK MO NIEK 

IN KLUZ z Kor de gar dy HAR FA z Kor de gar dy 

SMOK z Kor de gar dy KU MA z Kor de gar dy SMOK z Kor de gar dy WI GA WA RA z Kor de gardy
KUR TA 

z Kor de gar dy 
ŁA SKA 

z Kor de gar dy  
SMOK 

z Kor de gar dy 
DIU NA 

z Ba biej Wsi  
KUR TA 

z Kor de gar dy
ŁA SKA 

z Kor de gar dy
SMOK 

z Kor de gar dy WI GA

nn nn nn nn 
KUR TA

z Kor de -
gar dy 

ŁA SKA
z Kor de -

gar dy 
nn nn nn nn nn nn 

KUR TA
z Kor de -

gar dy 

ŁA SKA
z Kor de -

gar dy 
nn nn

Re la cje Współ czyn nik 
po kre wień stwa 

Ro dzic – po to mek 0,5 

Peł ne ro dzeń stwo 0,5 

Pół ro dzeń stwo 0,25 

Brat ro dzi ca – po to mek 0,125 

Dzia dek – po to mek 0,125 

Ry su nek 2. Ro do wód pol skie go owczar ka ni zin ne go AMO KA (na pod sta wie „Księ gi Cham pio nów 2000” B. Lar skiej)



Re ha bi li ta cja czwo ro no gów to no -
wość, jed nak je śli ma my psa spor to we -
go, prę dzej czy póź niej ze tknie my się
z kon tu zja mi zwie rzę cia. Na ca łe szczę -
ście w Pol sce spor tow cy są bar dzo zwią -
za ni emo cjo nal nie z psa mi, z któ ry mi
star tu ją, dla te go wo lą wy cią gać psa na -
wet z po wa żnych kon tu zji niż wy mie niać
na ko lej ne go. 

Kie dy re ha bi li ta cja ma sens? Przede
wszyst kim, gdy ma my psa do brze zdia -
gno zo wa ne go. Re ha bi li ta cja nie za stą pi
le cze nia, mo że je dy nie wspo ma gać psa
w po wro cie do zdro wia lub w utrzy ma niu
zwie rzę cia w ja ko ta kiej kon dy cji. 

U mo je go psa po ze rwa niu wię za dła
ma sa mię śnio wa uszko dzo nej no gi dra -
stycz nie spa da ła mi mo sto so wa nej re ha -
bi li ta cji. Na wet trwa ją ca pół to rej go dzi ny
dzien nie re ha bi li ta cja nie by ła w sta nie
od bu do wać mię śni ła py. Dla te go wa żne
jest, aby tra fić do do bre go psie go or to pe -
dy. To on mu si za de cy do wać, czy na le ży
zro bić ope ra cję, czy – nie ste ty  – nie ma
ta kiej mo żli wo ści. 

Po ope ra cji TTA Ra pid w po cząt ko wym
eta pie re ha bi li ta cja ogra ni cza się do do zo -
wa nia ru chu psu na smy czy. Za czy na my
dru gie go  lub trze cie go dnia po za bie gu,
kie dy pies po dej mu je pierw sze pró by ob -
cią że nia ła py. Spa ce ry po win ny być krót -
kie i trwać 1–2 mi nu ty. W tym cza sie
szcze gól nie uwa ża my, aby pies nam się
nie wy rwał. Ope ra cja TTA -Ra pid po le ga
na pio no wym cię ciu gu zo wa to ści pisz cze -
lo wej ko ści i wsta wie niu w to miej sce im -
plan tu ty ta no we go. Kość w tym miej scu
jest osła bio na i mu si się za lać. Wy two rze -
nie tkan ki kost nej trwa 5–10 ty go dni, po -
wsta ją ca tkan ka jest ma ło wy trzy ma ła
pod wzglę dem me cha nicz nym, a jej osta -
tecz na kon so li da cja na stę pu je po upły -
wie 4-5 mie się cy. Z te go po wo du przy -
wra ca nie nor mal ne go ru chu psa mu si być
bar dzo roz wa żne. Uni ka my na głych
zwro tów, zry wów, dla te go do dwóch
mie się cy pies mu si cho dzić wy łącz nie
na smy czy. Spa ce ry wy dłu ża my do 15
mi nut 3-4 ra zy dzien nie. 
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Re ha bi li ta cja psa po ze rwa niu
wię za dła krzy żo we go

Po tym cza sie mo że my po zwo lić psu
na wię cej ru chu. Ale ten ruch też mu si
być w peł ni kon tro lo wa ny. War te po le ce -
nia jest wpro wa dze nie ćwi czeń na mi sce,
na pił ce, tak aby pies stop nio wo co raz
moc niej ob cią żał ła pę. Ćwi cze nia te ro bi -
my w sta ty ce. Jak ina czej za go spo da ro -
wać czas psu bar dzo ak tyw ne mu, po trze -
bu ją ce mu za ję cia i pra cy? Do brym po my -
słem jest w tym cza sie na uka śla du. Pies
pra cu je no sem, jest na lin ce, ma za ję cie
– i to bar dzo in ten syw ne – o umiar ko wa -
nym ru chu. Mię dzy 2–3 mie sią cem re ha -
bi li ta cji mo że my wpro wa dzić pły wa nie,
za czy na jąc od bro dze nia w wo dzie. Nie -

ste ty ze zna le zie niem bez piecz ne go
akwe nu jest du ży pro blem, bo pły wa nie
na dwo rze jest mo żli we tyl ko w cie płe dni,
brzeg mu si być ła god ny, piasz czy sty,
a wo da przej rzy sta. Man ka men tem na tu -
ral nych akwe nów jest ich nie prze wi dy -
wal ność i za nie czysz cze nie szkłem przez
bez myśl nych lu dzi, to też bez piecz ne pły -
wa nie jest mo żli we je dy nie w ba se nie.
Do wy bo ru ma my dwie opcje: dro ższą,
czy li pro fe sjo nal ny ba sen, któ ry ofe ru ją
nie któ re lecz ni ce, lub tań szą – ku pu je my
ba sen ogro do wy i w nim or ga ni zu je my
psu pły wa nie. Jest je den wa ru nek – pies
mu si być pod opie ką czło wie ka i na lin ce,
gdyż to za pew nia mu bez pie czeń stwo.
W mia rę jak pies sta je się co raz spraw niej -
szy, mo że my wpro wa dzić za ję cia ty pu
szu ka nie pił ki w wy so kiej tra wie, czy bie -
ga nie do nie ru cho mej pił ki. 

Oprócz za pla no wa ne go i kon tro lo wa -
ne go ru chu mo żna sto so wać ma sa że,
ćwi cze nia bier ne, któ re wska że nam re -

ha bi li tant, a ta kże za bie gi ta kie jak ma -
gne to te ra pia al bo la ser pro wa dzo ne
pod okiem fa chow ca. 

Dzię ki tak in ten syw nej opie ce oraz do -
bre mu or to pe dzie na wet po po wa żnych
kon tu zjach je ste śmy w sta nie przy wró cić
psa do spor tu. Na stro nie www.bie zyn -
ski.prv.pl, ja ka po wsta ła z ini cja ty wy
wła ści cie li psów spor to wych, są opi sa ne
hi sto rie czwo ro no gów, któ re prze szły
skom pli ko wa ne ope ra cje or to pe dycz ne
i wró ci ły do spor tu. Nie ste ty, mu si my ta -
kże li czyć się z tym, że po kon tu zji, mi mo
na szych sta rań, pies nie wró ci już
do daw nej ak tyw no ści spor to wej. Wte dy
po zo sta je nam za ję cie psa czymś in nym.
Do sko na łą za ba wą jest tre ib ball – sport,
ja ki mo gą upra wiać psy, któ re z ja kiś po -
wo dów ma ją ogra ni czo ny ruch. 

Be ata Ba na szak

Roz mo wa z mgr reh. Mar ty ną Błasz czyk
Be ata Ba na szak: Mar ty na, ukoń czy łaś Aka de mię Me dycz ną we Wro cła wiu

na wy dzia le Zdro wia Pu blicz ne go, kie ru nek fi zjo te ra pia. Ura zy wię za dła krzy żo -
we go u czło wie ka. Czy czę sto zda rza ją się ura zy wię za dła krzy żo we go i w ja kich
to na stę pu je oko licz no ściach? 

Mar ty na Błasz czyk: Je dy ne sta ty sty ki od no śnie czę sto ści wy stę po wa nia ura zu ACL,
do któ rych uda ło mi się do trzeć, to pra ca ze spo łu te ra peu tów CCR z Olsz ty na, do ty czą -
ca w ca ło ści po stę po wa nia re ha bi li ta cyj ne go po ura zie wię za dła krzy żo we go przed nie -
go. W swo jej pra cy za war li in for ma cję o licz bie ze rwań ACL w USA w ro ku 2009, któ ra
wy no si ła 240 tys. Wg te ra peu tów CCR 81 pro cent ta kich ura zów po wsta je pod czas

Dzię ki re ha bi li ta cji mo że my psu na praw dę po móc,
a przede wszyst kim za jąć go.
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upra wia nia spor tu, 14 proc. w do mu lub
pra cy, a za le d wie 5 proc. pod czas wy pad -
ków ko mu ni ka cyj nych. Me cha ni zmów
ura zu jest kil ka. Naj czę ściej w spo rcie
kon tak to wym to ude rze nie po wo du ją ce
na gły prze prost sta wu ko la no we go bądź
je go szpo ta wość. Mo że to być sy tu acja,
w któ rej do cho dzi do ro ta cji ze wnętrz nej
uda wzglę dem ko ści pisz cze lo wej przy
zgię tym i przy wie dzio nym pod udziu,
bądź ro ta cji we wnętrz nej uda wzglę dem
ko ści pisz cze lo wej przy zgię tym i od wie -
dzo nym pod udziu, czy li w ta kich sy tu -
acjach, gdzie do cho dzi do na głych zwro -
tów, ro ta cji w bie gu, na głym za trzy ma niu
się czy na głym sko ku.

B.B.: Czy ta łam hi sto rię chło pa ka,
któ ry po ze rwa niu wię za dła bie gał ma -
ra to ny, z co raz lep szy mi wy ni ka mi. Pi -
sał, że nie by ło pro ble mu, kie dy bie gał
po rów nym dłu gim od cin ku dro gi, pro -
blem po ja wiał się pod czas gry w pił kę,
wte dy ko la no po tra fi ło mu uciec
w bok. Po pa ru la tach zde cy do wał się
na ope ra cję. Ja kie są wska za nia do
ope ra cji? Czy da się po wró cić do peł nej
spraw no ści, do spor tu, wy łącz nie za
po mo cą me to dy za cho waw czej?

M.B.: Hi sto ria chło pa ka bie ga ją ce go
przy ze rwa nym wię za dle krzy żo wym
przed nim jest jak naj bar dziej praw dzi wa.
Utra ta sta bi li za cji przez ele men ty pa syw -
ne (np. wię za dła) nie mu si po wo do wać
bra ku sta bi li za cji przez struk tu ry ak tyw ne
(mię śnie). Funk cją wię za dła krzy żo we go
przed nie go jest ochro na sta wu ko la no we -
go przed nad mier nym prze pro stem i zgię -
ciem, ale rów nież przed ro ta cją ko ści pisz -
cze lo wej wzglę dem udo wej. Sta bi li za cja
mię śnio wa w jed nej płasz czyź nie przy
uszko dzo nym ACL nie jest gwa ran cją sta -
bil no ści struk tur ak tyw nych sta wu ko la -
no we go w ró żnych płasz czy znach ana to -
micz nych cia ła, stąd uczu cie nie sta bil no ści
przy gra niu w pił kę, a je go brak przy bie -
ga niu. Wska za nia mi do le cze nia ope ra cyj -
ne go ACL jest przede wszyst kim wiek pa -
cjen ta (u mło dych osób, do 17 ro ku ży cia,
nie wy ko nu je się re kon struk cji wię za dła),
sto pień nie sta bil no ści sta wu ko la no we go,
ewen tu al ne do dat ko we uszko dze nia, np.
uszko dze nie ACL i MCL (wię za dło po -
bocz ne pisz cze lo we), upra wia nie ró żnych
dys cy plin spor to wych czy wy ko ny wa ny
za wód. Me to da za cho waw cza po zwo li
nie któ rym pa cjen tom osią gnąć funk cjo -
nal ną sta bil ność ko la na dzię ki wzmoc nie -
niu mię śni i pra cy nad pro prio cep cją (tzw.
czu cie głę bo kie, czy li nie my ślę o tym,
gdzie znaj du je się mo je ko la no, nie mu szę
pa trzeć, gdzie jest, po nie waż re cep to ry

za war te w mię śniach i ścię gnach do star -
cza ją tę in for ma cję do mó zgu). Osią gnię -
cie te go jest mo żli we po przez sta ły tre -
ning i nad zór fi zjo te ra peu ty. Ta ki spo sób
sta bi li za cji po zwa la na nor mal ne funk cjo -
no wa nie, jed nak nie po zwo li na po wrót
do spraw no ści na po zio mie sprzed ura zu.
Brak sta bi li za cji i ko lej ne „ucie ka nie” ko la -
na mo że po wo do wać dal sze uszko dze nia
łą ko tek, chrzą stek, pro wa dząc tym sa -
mym do roz wo ju zmian zwy rod nie nio -
wych. Brak epi zo dów „ucie ka nia” ko la -
na nie po wi nien być czyn ni kiem uspo ka ja -
ją cym, po nie waż prze wle kłe prze cią że nia,
któ re są wy ni kiem bra ku sta bil no ści, rów -
nież pro wa dzą do dal szych uszko dzeń
struk tur we wnątrz sta wo wych. W związ -
ku z po wy ższym, je śli chce się wró cić
do spor tu, le cze nie me to dą za cho waw czą
bę dzie nie wy star cza ją ce.

B.B.: Jak szyb ko spa da ma sa mię -
śnio wa w nie uży wa nej koń czy nie? Ile
cza su trze ba, aby je od bu do wać? Pro -
wa dzi łaś mo je go psa od po cząt ku.
Któ re mię śnie naj szyb ciej „spa dły”
po ope ra cji ze wną trz sta wo wej, kie dy
pies nie opie rał się na ła pie, i dla cze go
mi mo czte rech mie się cy nie uda ło mi
się ich od bu do wać? Czy unie ru cho -
mie nie w or    te zie by tu po mo gło?

M.B.: Wi docz ny spa dek ob wo du mię -
śni wi docz ny jest już po ty go dniu oszczę -
dza nia czy unie ru cho mie nia koń czy ny.
Czas na je go od bu do wę jest ró żny i za le ż -
ny od cech osob ni czych, od ro dza ju ura zu
i od wie lu in nych czyn ni ków, w związ ku
z czym nie mo żna do kład nie okre ślić dłu -
go ści trwa nia po wro tu do sta nu cał ko wi -
tej od bu do wy mię śni sprzed ura zu. Naj -
szyb ciej u Viol ki „spa dła” część przy środ -
ko wa mię śnia czwo ro gło we go uda, ale
du ży uby tek, zwłasz cza te raz wi docz ny,
po wstał rów nież w mię śniu ob szer nym
bocz nym, przy środ ko wym i po śred nim
oraz mię śniu pro stym uda, czy li w mię -
śniach pro stu ją cych staw ko la no wy. Mi -
mo za sto so wa nia me to dy ze wną trz sta -
wo wej, któ ra w nie wiel kim stop niu wpły -
wa na bio me cha ni kę sta wu, po czu cie sta -
bil no ści sta wu ko la no we go nie by ło wy -
star cza ją ce. Vio la nie czu ła się pew nie, nie
chcia ła sta wać na koń czy nie, oszczę dza ła
ją, stąd cią gły spa dek ma sy mię śnio wej.
My ślę, że za sto so wa nie or te zy da ło by jej
po czu cie sta bil no ści sta wu ko la no we go
i dzię ki te mu szyb ciej by ła by w sta nie ob -
cią żać koń czy nę i od bu do wać mię śniów -
kę. Na sze mo żli wo ści pra cy nad od bu do -
wa niem sta bi li za cji struk tur ak tyw nych
u Vio li nie by ły du że. Po cząt ko wo dzia ła -
ły śmy prze ciw bó lo wo, prze ciw za pal nie

i sta ra ły śmy się pra co wać nad mię śniów -
ką po przez elek tro sty mu la cję mię śni, ćwi -
cze nia bier ne, ćwi cze nia czyn ne. Z psem
pra cu je się zu peł nie ina czej niż z czło wie -
kiem. Czło wiek po wie ci, kie dy bo li, kie dy
czu je się nie sta bil nie, co czu je, a pies nie.
Je dy ną mo żli wo ścią jest ob ser wa cja i do -
pro wa dze nie, po przez od po wied ni do bór
ćwi czeń, do po wol ne go ob cią ża nia koń -
czy ny i od bu do wy struk tur ak tyw nych.

B.B.: Wi dzia łaś psa przed ope ra cją
TTA -Ra pid i po. Czy wi dzisz ja kąś ró ż -
ni cę w sta wia niu ła py? W jej cho dzie?

M.B.: Ró żni ca jest ko lo sal na. Ewi dent -
nie wi dać po czu cie sta bi li za cji sta wu ko la -
no we go, cze go nie mo gły śmy uzy skać
przy me to dzie ze wną trz sta wo wej, a pies
po krót kim cza sie od za bie gu sta wia
i w znacz nym już stop niu ob cią ża no gę.
Po pro stu wow! 

B.B.: W kość pisz cze lo wą jest wsta -
wia ny klin ty ta no wy, przez ko lej ne ty -
go dnie roz cię ta kość mu si się „za lać”.
Ile cza su po trze ba na za la nie ko ści?
Czy w tym cza sie mo żna psa ja koś re -
ha bi li to wać? 

M.B.: Naj lep sze by ło by pły wa nie, tyl ko
od kie dy mo żna by ło by je wpro wa dzić?
Trud no mi od po wie dzieć na py ta nie od -
no śnie cza su „za le wa nia” się ko ści, po -
win naś je skie ro wać ra czej do chi rur ga or -
to pe dy. My ślę jed nak, że jest to czas od
3 do 6 mie się cy, a na wet do ro ku, wszyst -
ko za le ży od wie ku, cech osob ni czych pa -
cjen ta, od te go, czy uby tek był czymś wy -
peł nio ny, je śli tak, to czym, etc. wszyst ko
to ma zna cze nie. Re ha bi li ta cję mo żesz
roz po cząć bar dzo szyb ko i pro wa dzić
przez ca ły okres re kon wa le scen cji. Mo że -
my na po cząt ku sto so wać ma gne to te ra -
pię w ce lu re ge ne ra cji tka nek na po zio mie
ko mór ko wym, ła go dzić ból, zmniej szać
ist nie ją cy stan za pal ny i po bu dzać pro ce sy
od por no ścio we, elek tro sty mu la cję mię śni,
la ser, kil ka ra zy dzien nie krio te ra pię.
Przez ca ły czas spa ce ro wać z psem
na smy czy, sys te ma tycz nie zwięk sza jąc
dy stans i czas. Co do pły wa nia, wo da jest
ide al nym śro do wi skiem do ćwi czeń w od -
cią że niu, jed nak ja bym po cze ka ła do wi -
docz ne go zro stu na rtg. Nie po le cam bro -
dze nia w wo dzie, po nie waż jest to zbyt
du ża dźwi gnia dla sta wu ko la no we go i te -
go ty pu ćwi cze nia po zo sta wi ła bym na
mo ment znacz ne go od bu do wa nia mię śni
i cał ko wi te go zro stu kost ne go, aby nie
pro wo ko wać po wi kłań ty pu ode rwa nie
się gu zo wa to ści ko ści pisz cze lo wej.

B. B.: Dzię ku ję za roz mo wę 

Beata Banaszak
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Wy sta wa Klu bo wa PON-ów w Pol sce
jest jed nym z naj wa żniej szych wy da rzeń
do ty czą cym tej ra sy, uczest ni czą w niej
naj lep sze psy i nie rzad ko go ście z in nych
kra jów.

We wrze śniu 2013 ro ku zwró co no się
do mnie z za py ta niem, czy zgo dzi ła bym
się sę dzio wać na 25 wy sta wie klu bo wej
w ma ju 2014 r. Ode bra łam to ja ko wy -
róż nie nie i uzna nie dla mo jej oso by.
Oczy wi ście z ra do ścią przy ję łam za pro -
sze nie i po prze zwy cię że niu pa ru nie do -
god no ści, 17 ma ja sta wi łam się na lot ni -
sku „Za ven tem”, go to wa do pod ró ży
do War sza wy.

Z lot ni ska w sto li cy ode bra li mnie Mał -
go rza ta Su pro no wicz i To masz Bor kow -
ski, sę dzio wie, en tu zja ści i spe cja li ści tej
ra sy. Wspól nie uda li śmy się w dal szą pod -
róż – tym ra zem 300 km z War sza wy
do Lu bo stro nia, po ło żo ne go nie opo dal
Byd gosz czy. Miej sce wy sta wy prze szło
mo je naj śmiel sze ocze ki wa nia, był to prze -
pięk ny pa łac oto czo ny hek ta ra mi zie le ni.

Po smacz nej ko la cji, uda li śmy się na spo -
czy nek w ty m uro kli wym miej scu.

Na stęp ne go dnia, w nie dziel ny po ra -
nek od by ło się sym po zjum po świę co ne
PON-om. Ter rie Co usins -Brown, sę dzia,
ho dow ca i au tor ka ksią żki o psach tej ra -
sy z Wiel kiej Bry ta nii, przed sta wi ła zgro -
ma dzo nym za sa dy i nie do sko na ło ści sys -

te mu po wo ły wa nia sę dziów w Wi el kiej
Bry ta nii, hi sto rię ra sy w tym kra ju oraz
za sa dy wła snej oce ny wy sta wo wej i ho -
dow la nej PON-ów. Na stęp nie Bar ba ra
Lar ska omó wi ła wzo rzec PON-a i je go in -
ter pre ta cję w opar ciu o ofi cjal ny ko men -
tarz ZKwP. Ostat nim pre le gen tem był dr
To masz Bor kow ski, któ ry po ru szył bar -
dzo istot ną kwe stię mo to ry ki ru chu
u PON-ów, uświet nia jąc pre zen ta cję du -
żą licz bą zdjęć. Wszyst kie wy stą pie nia,
w tym ta kże za da wa ne py ta nia i od po -
wie dzi, tłu ma czy ła (na pol ski i an giel ski)
dr ha b. Mag da le na Lar ska.

Wy sta wa roz po czę ła się bez po śred nio
po sym po zjum, a mnie przy padł za szczyt
oce nia nia bli sko 60 psów, w tym wie lu
pięk nych. Zwy cię skie eg zem pla rze by ły
wy jąt ko wo uro dzi we, by ła bym bar dzo
szczę śli wa bę dąc ho dow cą lub wła ście -
lem ka żde go z nich.

Ogól nie wy sta wia ne psy by ły zrów no -
wa żo ne i pew ne sie bie, u kil ku stwier dzi -
łam re ak cje agre syw ne, co jest wa dą,

i co od bi ło się na ich oce nie. Więk szość
psów mia ła gru by ko ściec, świet ne gło -
wy, pro ste grzbie ty i do sko na łe, ob szer -
ne klat ki pier sio we, choć nie któ re by ły
nie co krót kono żne.

Od wie lu lat ho du ję i ob ser wu ję psy tej
ra sy na are nie mię dzy na ro do wej i je stem
prze ko na na, że PON-y ho do wa ne w Pol -

sce na dal są naj lep sze w ska li świa to wej.
Ty tuł Naj lep sze go Młod sze go Szcze -

nię cia uzy skał – CZCI BOR Fu trzak Pod la -
ski – pięk ny, choć sto sow nie do wie ku
jesz cze bar dzo dzie cin ny.

Naj lep sze Szcze nię Star sze: HE BAN
via Ri ven dall, pies o świet nym ru chu, do -
sko na łej syl wet ce Nie ste ty nie by ło wy -
staw ców w kla sie mło dzie ży.

BIS klas ho no ro wych; JE MIO ŁUSZ KA
z Gan gu Dłu gich, su ka o prze cu dow nym
ru chu.

BIS We te ran: Sa squ ehan na MA LIN NIK
PO NAD TO, we te ran ma rzeń, we wspa -
nia łej kon dy cji! Zwy cięz ca Klu bu su ka:
SŁON KA z Gan gu Dłu gich, do sko na ła
w ty pie, by ła by nie stru dzo na w pra -
cy. I naj lep szy z naj lep szych, Zwy cięz ca
Klu bu Pies i Zwy cięz ca Ra sy – Best In
Show Po nad to OR KISZ, do sko na ły w ka -
żdym szcze gó le, za słu żo ny zwy cięz ca 25
Wy sta wy Klu bo wej! 

Oce na tych wspa nia łych psów by ła
praw dzi wą przy jem no ścią, wszyst kie

one są wy bit ny mi przed sta wi cie la mi ra -
sy. Chcia ła bym jesz cze wy mie nić pa rę
psów, któ re ta kże uję ły mnie swo ją uro -
dą, lecz jak wia do mo „zwy cięz ca jest tyl -
ko je den”. Te psy to:

AKWA RE LA Ra wi pon, pięk na, mło da
su ka, jesz cze tro chę „mło dzie żo wa”,
lecz z pew no ścią z wiel ką przy szło ścią!

PON-y  w Lubostroniu, 17 maja 2014

Zwycięzcy BEST IN SHOW : ORKISZ, JEMIOŁUSZKA, SŁONKA, MALINNIK
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FRA NIA z Gan gu Dłu gich; dzie się cio -
let nia wspa nia ła psia da ma;

AFE RA Ri ven dall; pięt na stol let nia su -
ka, przed sta wio na w kon dy cji, któ rej
wie le młod szych PON-ów mo gło by po -
zaz dro ścić! 

Po wy sta wie wró ci łam w to wa rzy stwie
To ma sza i Mał go rza ty do War sza wy.
Mia sto to zwie dza łam w dzie ciń stwie,
lecz nie wie le pa mię ta łam. Zwie dzi li śmy
War sza wę no cą, na za koń cze nie po dzi -
wia jąc pa no ra mę sta rów ki z ogród ka ka -

wiar ni. Sto li ca, tak znisz czo na pod -
czas II woj ny świa to wej, zo sta ła od bu do -
wa na i pre zen tu je się pięk nie. Na dru gi
dzień moi mi li go spo da rze od wieź li mnie
na lot ni sko, ale za nim to się sta ło to
ogrom nie mi łym ak cen tem by ło spo tka -
nie z MA LI NĄ z Gan gu Dłu gich – PON-
ką, któ rą pa mię tam z mło do ści, gdy
świę ci ła trium fy wy gry wa jąc BIS-y, wy -
sta wę świa to wą i eu ro pej ską, a ta kże
BOS na West min ste rze. Ma li na – te raz
czter na sto let nia – jest na dal ser decz -

na i we so ła. Nie ste ty czas pły nie zbyt
szyb ko, więc i wy jąt ko wy week end do -
biegł koń ca, by ły to wspa nia łe chwi le.

Chcia ła bym ser decz nie po dzię ko wać
Klu bo wi-Ko mi sji PO N-a, Be acie i An drze jo -
wi Kla wiń skim, To ma szo wi Bor kow skie -
mu i Mał go rza cie Su pro no wicz za oka za ną
mi go ścin ność i ser decz ność, a ta kże do -
sko na łą or ga ni za cję tej wy sta wy!

Tekst Ka tja Ja si ca
Zdjęcie Tomasz Borkowski 

PON-y w pa ła co wych ogro dach 
– 25. Wy sta wa Klu bo wa Pol skich 

Owczar ków Ni zin nych

Pa łac w Lu bo stro niu zo stał wy bu do -
wa ny w la tach 1795–1800 (pra ce nad

de ko ra cją wnętrz trwa ły jesz cze co naj -
mniej przez na stęp ne pięć lat) przez czo -
ło we go ar chi tek ta epo ki kla sy cy zmu.
Obok pa ła cu znaj du je się kla sy cy stycz -
na ofi cy na (sta ry dwór) oraz za bu do wa -
nia staj ni i wo zow ni, rów nież pro jek tu
Za wadz kie go, a ta kże póź niej sze neo go -
tyc kie za bu do wa nia fol warcz ne. Pa łac
oto czo ny jest kil ku dzie się cio hek ta ro wym
par kiem kra jo bra zo wym (ok. 40 ha),
prze cho dzą cym płyn nie w las. Pro jek tan -
tem par ku był uzna ny ar chi tekt kra jo -
bra zu Te ichert.

W tak pięk nym oto cze niu mia ło miej -
sce spo tka nie mi ło śni ków i ho dow ców
pol skich owczar ków ni zin nych.

Wy sta wa po prze dzo na by la do dat ko -
wy mi wy da rze nia mi, któ re go ści ły za byt -
ko we wnę trza pa ła cu: sym po zjum na te -

Wystawa prac o PON-ach
Wykład Terrie Cousins-Brown

Otwarcie wystawy
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mat ra sy (te ma ty opi sa ła sę dzia Ka tja Ja -
si ca w swej re la cji), wy sta wę twór czo ści
po nia rzy, na któ rej za pre zen to wa no gra -
fi ki, ma lar stwo, rze żbę, ce ra mi kę i wsze -
la kie rę ko dzie ło, naj czę ściej zwią za ne
z PON- ami – lecz nie tyl ko. Ogro me za in -
ter so wa nie bu dzi ła weł nia na suk nia wy -
ko na na z sier ści PON-ów. Ca ło ści do peł -
nia ła wy sta wa prac fo to gra ficz nych na -
de sła nych przez uczest ni ków kon kur su
– te mat – wia do mo PON.

Ring usy tu owa ny był pod okrą głym
na mio tem, któ ry w ra zie desz czu sku -
tecz nie uchro nił by sza tę psów i do bre
hu mo ry wy staw ców. Jed nakże au ra
sprzy ja ła i by ło w sam raz sło necz nie.
Nie opo dal rin gu roz sta wio no stra ga ny,
na któ rych pre zen to wa no re gio nal ne
rękodzieło i przy sma ki. Zgro ma dzo nym
nie umknął ta kże wy stęp ka pe li z re gio -
nu byd go skie go, któ ry za in au gu ro wał
wy sta wę.

Już sa ma or ga ni za cja i dba łość o ca ło -
kształ im pre zy wy star czy ły by, aby uznać
ten dzień za wy jąt ko we świę to. Tu
ogrom ne po dzię ko wa nia na le żą się ko -
mi te to wi or ga ni za cyj ne mu wy sta wy,
a przede wszyst kim obec nym na miej scu
po nia rzom p. Be acie i An drze jo wi Kla -
wiń skim, oraz wie lu wy staw com – fun -
da to rom na gród.

Za rów no go ście za gra nicz ni, któ rzy
przy je cha li z Nie miec i Wiel kiej Bry ta nii,
ja ki i wy staw cy kra jo wi nie szczę dzi li
słów za do wo le nia i po dzi wu dla lo ka li za -
cji i przy go tow nia ca łej im pre zy.

Tra dy cją wy staw klu bo wych jest oce -
na kon ku ren cji ho dow la nych; sę dzia wy -
da ła na stę pu ją ce wer dyk ty:

Naj lep sza ho dow la
1. Po nad to, wł. An na Do mi niak 

2. Z Gan gu Dłu gich, wł. Mag da le -
na Lar ska 

3. Ra wi pon, wł. Iwo na Woj dy ła 
Naj lep sza pa ra psów tej sa mej plci
1. Po nad to TA MA RYSZ i BU KIET, wł.

Ce li na Za po row ska

2. IM PULS z Nor bliń skiej Do li ny
i ARAK Blu sał ka, wł. Iwo na Woj cie chow -
ska 

Naj lep sza pa ra psów
1. NIE CHCIC i FRA NIA z Gan gu Dłu -

gich, wł. Da nu ta To ma szew ska 

Najlepsza hodowla, lokaty 1, 2 i 3

Naj lep sza suka hodowlana 

Naj lep szy reproduktor

Naj lep sza para 
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Naj lep sza pa ra psów tej sa mej płci

BIS ve te ran Sa squ ehan na MA LIN NIK PO NAD TO

Naj lep sze Szcze nię Star sze, HE BAN via Ri ven dall,

Klasa Honorowa Ponadto BUKIET

Zw. Klubu pies Ponadto ORKISZ

Klasa pośrednia ALKIERZ Rawipon

Naj lep sze Szcze nię Młodsze, CZCIBOR Futrzak
Podlaski

Klasa Młodszych Szczeniąt, IKONA Via Rivendall

Klasa pośrednia AKWARELA Rawipon

Klasa otwarta Ponadto INUTKA
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Naj lep szy re pro du tor
1. MA ZUR z Gan gu Dłu gich, wł. An -

na Do mi niak
Naj lep sza su ka ho dow la na

1. Po nad to HRECZ KA, wł. An na Do mi -
niak

2. JE MIO ŁUSZ KA z Gan gu Dłu gich,
wł. Iwo na Woj dy ła 

3. ZIĘ BA z Gan gu Dłu gich, wł. Mag da -
le na Lar ska

Na stęp nie sę dzia przy stą pi ła do oce ny
klas „re gu lar nych”. Oto zwy cięz cy po -
szcze gól nych klas (w na wia sach licz ba
zgło szeń)

Psy
Kla sa młod szych szcze niąt (2)
CZCI BOR Fu trzak Pod la ski 
Kla sa szcze niąt (1)
HE BAN Via Ri ven dall
Kla sa po śred nia (3)
AL KIERZ Ra wi pon
Kla sa otwar ta (3)
Po nad to OBE REK 
Kla sa cham pio nów (10)
Po nad to OR KISZ 
Kla sa ho no ro wa (3)
Po nad to BU KIET 
Kla sa we te ra nów (3)
Sa squ ehan na MA LIN NIK PO NAD TO 
Su ki 
Kla sa młod szych szcze niąt (5)
IKO NA Via Ri ven dall 
Kla sa szcze niąt (3)
HA SAN KA Pro log Po lad 
Kla sa po śred nia (1)
AKWA RE LA Ra wi pon 
Kla sa otwar ta (5)
Po nad to INUT KA 
Kla sa cham pio nów (8)
SŁON KA z Gan gu Dłu gich 
Kla sa ho no ro wa (4)
JE MIO ŁUSZ KA z Gan gu Dłu gich 
Kla sa we te ra nów (6)
BAY RA Jam kin 
Szko da, iż w kla sach mło dzie ży zgło -

szo no tyl ko jed ną su kę, któ ra de fac to
nie do je cha ła. Na to miast po zo sta łe kla sy

ob sa dzo ne by ły god nie, z pew no ścią
ogrom ne emo cje wzbu dza ły licz nie ob sa -
dzo ne kla sy cham pio nów psów i suk.

W kla sie cham pio nów psów do lo ka to -
wej czwór ki we szły oka za łe i peł ne wy ra -
zu sam ce, wszyst kie In ter cham pio ny: na
czwar tym miej scu BIR BAL z Nie mic kie go
Dwo ru, na trze cim – uty tu ło wa ny Po -
nad to TA MA RYSZ. Osta tecz na roz gryw -
ka do ko na ła się po mię dzy FIA KREM

Klasa honorowa JE MIO ŁUSZ KA z Gan gu Dłu gich Klasa szczeniąt HASANKA Prolog Polad

Klasa weteranów BAYRA Jamkin

Zwy cięz ca Klu bu SŁON KA z Gan gu Dłu gich



27Pies 3 (355) 2014 

z Gan gu Dłu gich a rok młod szym Po nad -
to OR KIS ZEM. Sę dzia po po now nym
obej rze niu psów w ru chu przy zna ła I lo -
ka tę OR KIS ZO WI.

W licz nie ob sa dzo nej kla sie cham pio -
nów suk, na czwar tym miej scu BIA ŁO -
GŁO WA Dziech ci nek, na trze cim MOR WA
z Gan gu Dłu gich, na dru gim Po nad to
JUSZ TI NA, a pierw sza lo ka ta dla sprę ży -
ście kłu su ją cej SŁON KI z Gan gu Dłu gich.

Oczy wi ście naj więk sze emo cje wzbu -
dzi ły kon ku ren cje fi na ło we, gdzie przy -
zna no na stę pu ją ce ty tu ły:

BIS Ba by CZ CI BOR Fu trzak Pod la ski
BIS Pup py HE BAN via Ri ven dall
BIS klas ho no ro wych JE MIO ŁUSZ -

KA z Gan gu Dłu gich
BIS We te ran Sa sa qu ehan na MA LIN -

NIK PO NAD TO
Zw. Klu bu su ka SŁON KA z Gan gu

Dłu gich
Zw. Klu bu pies i Zwy cięz ca Ra sy

BIS Po nad to OR KISZ

Na ko niec pa rę słów o zwy cięz cach:
Naj pięk niej szy we te ran – czy li Mal li nik

to Zw. Świa ta 2009, 2x Zw. West mi ster,
a tak że Zw. Klu bu PON & BOB 2010, syn
MA ZU RA i MA LI NY z Gan gu Dłu gich,
hod. M. Su pro no wicz, wł. B. Bruns i W.
Stamp.

BIS klas ho no ro wych – JE MIO ŁUSZ -
KA, to ubie gło rocz na Zw. Klu bu i Ra sy,

hod. M. Lar ska wł I. Woj dy ła, cór ka MI -
SZY z Psie go Ra ju i FRA NI z Gan gu Dłu -
gich.

Zw. Klu bu SŁON KA to Zwy cięz ca
Świa ta 2013, Mł. Zw. Klu bu i Ra sy
2012, po zo sta ła w rę kach ho dow czy ni
Mag da le ny Lar skiej, jest to cór ka JE MIO -
ŁUSZ KI i MA ZU RA z Gan gu Dłu gich.

Zwy cię ski pies, trzy let ni OR KISZ to Mł.
Zw. Klu bu i Świa ta 2012, Wi ce zwy cięz ca
Świa ta 2013. Jest sy nem Po nad to
KRUS ZO NA i Po nad to HRECZ KI – on
rów niez po zo stał w rę kach ho dow czy ni
– An ny Do mi niak i ma na swo im kon cie
dwa zwy cię stwa Best in Show – na Wy -
sta wach Mię dzy na ro do wych w Opo lu
oraz w Za ko pa nem w 2013 ro ku.

Dla osób za in te re so wa nych stu dio wa -
niem ro do wo dów, war to za uwa żyć, iż
Ma lin nik i Słon ka to dzie ci Ma zu ra z Gan -
gu Dłu gich, a Je mio łusz ka i Or kisz są je -
go wnu ka mi – co świad czy o na dal sil -
nym wpły wie te go nie ży ją ce go już uty tu -

ło wa ne go psa, na po gło wie ra sy. Pod su -
mo wu jąc, o tym jak wy so ki był po ziom
za pre zen to wa nych PON-ów niech za -
świad czy sta ty sty ka: spo śród 59 z nich
45 by ło cham pio na mi – tak do bo ro wa
staw ka nie po ja wia się czę sto, na wet
na wy sta wach świa to wych.

My ślę, że wy sta wa w Lu bo stro niu
przej dzie do pa mię ci uczest ni ków ja ko

jed na z naj pięk niej szych i naj bar dziej ma -
low ni czych im prez, obok wy staw w Łe -
bie w 2011 r., oraz Gór no ślą skim Par ku
Et no gra ficz nym w Cho rzo wie w 2012
ro ku.

War to by ło uczest ni czyć w tym wspa -
nia łym wy da rze niu. Trud no so bie wy -
obra zić, aby praw dzi wy en tu zja sta tej
ra sy za po mniał wpi sać co roczną wy sta -
wę klu bo wą PON-a do swe go ka len da rza
im prez „NIE DO PO MI NIĘ CIA”.

Tekst An na Do mi niak
Zdjęcia Tomasz Borkowski 

BOB – Ponadto ORKISZ, BOS – SŁON KA z Gan gu Dłu gich, Sasquehanna MALINNIK PONADTO

Klasa otwarta Ponadto OBEREK
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Ase so ra z Re jen tem wzmo gła się upar ta,
Co raz gło śniej sza kłót nia o ku se go char ta

Pan Ta de usz, Adam Mic kie wicz

Char ty za wsze wzbu dza ły emo cje. Tym szyb kim, by strym
my śli wym nie jed na pra ca zo sta ła po świę co na. Nie je den po eta
wers pięk ny skre ślił i nie je den szlach cic udo wad niał lep szość
swe go char ta nad in ny mi. Nie jed no po lo wa nie, ja ko pięk ne
przed sta wie nie od by to. Pięk nie by by ło, gdy by baj ka na pi sa -
na przez wie lu trwa ła da lej. Nie ste ty za kaz trzy ma nia char tów
i po lo wa nia przy ich uży ciu wpro wa dzo ny w 1946 ro ku po ło żył
kres użyt ko wo ści char ta. I tyl ko wą ska gru pa pa sjo na tów trwa -
ła przy utrzy ma niu in stynk tu char ta or ga ni zu jąc w za mian to -
ro we i te re no we wy ści gi char tów.

Co raz czę ściej ob ser wu je my char ta ozdob ne go, char ta to wa -
rzy sza, czy char ta ka na po we go, któ ry in stynkt swój pier wot ny
za tra cił, a wa dli wa ana to mia skry wa na jest pod pu kla mi co raz
bar dziej ob fi te go wło sa, któ ry funk cji swej rów nież nie speł nia.
Po ku tu je tu taj rów nież ste reo typ po wta rza ny przez po ko le nia,
iż chart, któ ry raz za przy nę tą po bie gnie, ucie kać i po lo wać za -
cznie. Wie rząc w tą mak sy mę wie lu wła ści cie li char tów nie po -
zwa la swo im pod opiecz nym na wy ka za nie psich pa sji ło wiec -
kich na co raz licz niej or ga ni zo wa nych w Pol sce wy ści gach te re -
no wych, czy li co ur sin gach. Mo im zda niem z char tem jest zu -
peł nie od wrot nie – ten by stry sprin ter dla zdro wej psy chi ki i ru -
cho mo ści swo jej po trze bu je po ści gu. Jest on na co dzień spo -
koj niej szym wte dy. I mam na dzie ję, że przy szłe la ta po ka żą
zwięk sza ją cą się fre kwen cją, jak wa żna dla char ta jest go ni twa.
Za do wo lo ny z sie bie chart jest do brym to wa rzy szem i spo koj -
nym kom pa nem na co dzień.

Wspo mnia ny po wy żej za kaz trzy ma nia i po lo wa nia z char tem
bez po śred nio prze ło żył się na ilość tych pięk nych psów, spo wo -
do wał, iż prak tycz nie utra ci li śmy char ta pol skie go. I tyl ko wy -
trwa li pa sjo na ci spra wi li, że chart pol ski ist nie je i zo stał ofi cjal -
nie uzna ny przez FCI w 2001 ro ku. Z te go rów nież po wo du
ucier pia ły wsze la kie pu bli ka cje do ty czą ce char ta i char cie go

spor tu. Dla te go czer pię gar ścia mi ze źró deł, któ re dla ka żde go
char cia rza stać się po win ny swo istą bi blią. Oce na char ta pod -
czas co ur sin gu jest uzna nio wa, sę dzia oce nia szyb kość, zręcz -
ność, in te li gen cję, zwin ność i za cię tość przy zna jąc maks. 20
punk tów w ka żdej ka te go rii. Jak jed nak in ter pre to wać po ścig?
Jak oce nić char ta ma na sze oko? – nie ma w Pol sce źró deł, któ -
re ja sno i kla row nie wy tłu ma czą sys tem oce ny. Mię dzy na ro do -
wy Re gu la min To ro wych i Te re no wych Wy ści gów Char tów
okre śla tyl ko za kres w ja kim oce nia na jest ka żda ce cha pod czas
bie gu char ta. Zna czą cym tu jest wspa nia ła pra ca opu bli ko wa -
na w Rocz ni ku To wa rzy stwa Łow cze go w Wiel kim Księ stwie

Po znań skiem z 1861 ro ku, a mia no wi cie Prze pi sy do Wy ści gów
Char ciar skich To wa rzy stwa Łow cze go i No we Pra wa Char ciar -
skie przez To ma sza Thac ke ra. Z de ta la mi opi sa ne są za sa dy
i re gu ły udzia łu w wy ści gach, spo ro miej sca po świę co ne jest
ety ce i za cho wa niu się tak wła ści cie li, jak i wszyst kich osób bio -
rą cych udział w za wo dach, rów nież obo wiąz ki osób funk cyj -
nych. Za wo dy, roz po czę cie i za koń cze nie jest do kład nie na kre -
ślo ne. W koń cu opi sa na jest sys te ma ty ka oce ny psa. Ele ment,
któ ry bu dzi wie le emo cji wśród wła ści cie li psów w dzi siej szych
cza sach. Za zna jo mie nie się z po wy ższą pra cą mam na dzie ję za -

Czy ka żdy man dat za prze kro cze nie pręd ko ści mu si ty le
kosz to wać? – kil ka re flek sji na kan wie CHART co ro wej

ma jów ki w Bor kach Wiel kich
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spo koi cie ka wość za in te re so wa nych te ma tem i ukró ci ko men -
ta rze tych nie za do wo lo nych z pra cy sę dziów, a tym co na brak
wie dzy w tym te ma cie cier pią od po wied nią por cję in for ma cji
uży tecz nych da.

Ktoś mo że po wie dzieć, że to prze ży tek i sta re – tak, z cza -
sem ina czej tre nu je my psy, o ile w ogó le ktoś to ro bi. Sys tem
ży wie nia rów nież się zmie nił, ale sys te ma ty ka oce ny pra cy
char ta nie zmie ni ła się od wie ków, bo chart go nić ma do kład nie
tak, jak ro bił to przez po ko le nia. Tyl ko my nie wie my, jak wy -
glą da ło to drze wiej.

Je że li pies pod czas szczu cia peł niąc swą po win ność się wy -
wró ci, li czy mu się za to je den punkt; je że li się wy wró ci do cho -
dząc za ją ca al bo wy prze dza jąc w ce lu schwy ce nia i przez to da
ob rót, ma pra wo do dwóch punk tów, je den za wy wró ce nie,
dru gi za ob rót. Je że li ob rót po łą czo ny jest przez „go by” z nad -
zwy czaj ną szyb ko ścią, li czy mu się trzy punk ta (je den za wy -
wró ce nie, a dwa za „ko tę”; je że li zaś da okól ną „ko tę” i prze -
wró ci się przy tem, li czą mu się czte ry punk ta). 

Wa żna w tym przy pad ku jest hi sto ria, dla zna cze nia i in ter -
pre ta cji bie gu char ta. Wa żne jest aby śmy pa mię ta li do cze go
chart był stwo rzo ny. Wte dy ta hi sto ria zmie nia po dej ście
do spor tu, zmie nia na sze ży cie, któ re z dnia na dzień co raz bar -
dziej przy po rząd ko wa ne jest psom otwar tych prze strze ni – jak
okre ślił char ty Lu bo mir Smy czyń ski w swo jej pra cy PSY – ra sy,
ho dow la, szko le nie.

Wra ca jąc jed nak do te raź niej szo ści, któ ra jest przed mio tem
te goż ar ty ku łu chcia łam po dzie lić się z Wa mi mo imi spo strze że -
nia mi dotyczącymi or ga ni za cji te re no wych wy ści gów char tów
w Pol sce. Se zon w peł ni, a pod egi dą ZKwP w tym ro ku od by -
ło się już pięć co ur sin gów (trzy ran gi mię dzy na ro do wej i dwa
ran gi kra jo wej), na stęp ne pięć z Mi strzo stwa mi Pol ski w Swor -
nych ga ciach od bę dzie się w dru giej po ło wie ro ku. Ła twość ko -
mu ni ka cji ja ką da ły kom pu te ry w la tach ubie głych, otwar cie
gra nic spo wo do wa ło, iż co raz wię cej pa sjo na tów char cich spor -
tów mo że po rów ny wać spraw ność i spryt na szych psów z psa -
mi w in nych kra jach, że mo że my pod pa try wać ja kość or ga ni za -
cji i prze no sić ją na na sze po dwór ko, ku ucie sze tych, co bie ga -
ją w Pol sce. I o ile ma my psy, któ ry mi po chwa lić się mo że my,
to ja kość or ga ni za cji im prez zde cy do wa nie da je du że po le
do po pi su. Ro biąc jed nak krok w tę stro nę, z pew no ścią przy -
czy ni my się do po lep sze nia bez pie czeń stwa bie ga ją cych psów
i wpły nie my na fre kwen cję za pra sza jąc go ści za gra nicz nych,
któ rzy lu bią pol ską go ścin ność i kuch nię, a z pew no ścią po lu bią
ja kość i dba łość o de tal or ga ni za cyj ny char cich za wo dów.

W tym ro ku no wo ścią w char cim spo rcie jest Pu char Pol ski,
mam na dzie ję, że wpły nie na ilość ak tyw nie bie ga ją cych char -

tów za re je stro wa nych w ZKwP, a czy się przyj mie – czas po ka -
że, wszak kon ku ren cja i emo cje za wsze to wa rzy szy ły char tom
i ich pra cy. Niech tak po zo sta nie dla zdro wia tych pięk nych
psów i utrzy ma nia ich użyt ko wo ści. 

No wą, acz nie ofi cjal ną kon ku ren cją wzbu dza ją cą wie le emo -
cji i za spo ka ja ją cą cie ka wość nie tyl ko char cia rzy był kon kurs
zor ga ni zo wa ny przez sek cję char ta wy ści go we go ZKwP od dział
czę sto chow ski. SPE ED MA STER – czy li mie rze nie pręd ko ści
z ja ką bie gnie pies. Gło śnie okrzy ki ra do ści lub roz cza ro wa nia
to wa rzy szy ły ogła sza niu wer dyk tów. SPE ED MA STER przy cią -
gnął pra wie ta ką sa mą ilość uczest ni ków, jak or ga ni zo wa ne
dzień wcze śniej Kra jo we Te re no we Wy ści gi Char tów, czy li co -
ur sing więc i ciąg dal szy bę dzie. Mam na dzie ję, że w paź dzier -
ni ko wej edy cji pad ną ko lej ne re kor dy, ale o nich za chwi lę.
W co ur sin go wej kla sy fi ka cji ge ne ral nej prym wiódł chart pol ski
TY TUS (wł. Elżbie ta Gra bow ska), któ ry uzbie rał 349 punk tów,
za raz za nim upla so wa ła się bo rzoj ka DUSZ KA z Ju raj skich Bi -
sku pic, któ rej wła ści cie lem jest Piotr Ła biń ski (348 pkt.) oraz
FA SCI NA CIA Ni jin ski Bal let – bo rzoj ka z Czech (347 pkt.). Jak
zwy kle naj licz niej szą ra są na co ur sin gu by ły char ty an giel skie
whip pet. Zwy cię ska sucz ka to R’HAN NA Frost Bo na qua (wł.
Woj ciech Otoc ki), na to miast pal ma pierw szeń stwa w psach
przy pa dła KO CHAM CIĘ Vin cit Omnia (wł. Jo an na Ro sen thal).
Naj lep szym whip pe tem sprin te rem oka zał się RA KI JA Pa ga wa
na le żą cy do Iwo ny Na ha le wicz, a pierw sze miej sce w sprin ter -
kach wy bie ga ła MY SWE ETEST DRE AM Aga -Re na Syl wi Szu -
bert. Czwar tą lo ka tę wspól nie za ję ły bo rzoj ka NI NOCZ KA Ne -
grus wraz ze wspa nia le bie ga ją cą ZU EL LĄ Go rzow ska Pa no ra -
ma – char cicz ką wło ską, któ ra za wo jo wa ła pol skie par co ury
zjed nu jąc so bie wie lu fa nów. Ca ły CHART be ato wy te am dba
o to, aby w przy szłym ro ku o CA CIL mo gły po wal czyć i char ci -
ki wło skie. Na le ży tu wspo mnieć, iż nie sa mo wi cie sku tecz -
na Zu el la na ka żdym co ur sin gu, w któ rym bra ła udział by ła kla -
sy fi ko wa na na naj wy ższych lo ka tach. Wszel kie do kład niej sze
wy ni ki zna leźć mo żna na stro nie ko mi sji ds. wy ści gów char tów
– www.wy sci gi.zkwp.pl.

61,58 km/h – czy li man dat za prze kro cze nie pręd ko ści w te -
re nie za bu do wa nym do stał pies ra sy chart an giel ski whip pet
RA IN BOW RUN NER Avia ti cus, po cho dzą cy z ho dow li pa ni Bar -
ba ry We strych, któ ra od da ła się ho dow li i tre nin go wi char ta
wy ści go we go. Pe le, bo tak na zy wa się whip pet na le żą cy do Łu -
ka sza Pe pliń skie go, był wiel kim za sko cze niem. Oba lił on ko lej -
ny mit zwią za ny z char ta mi, któ ry mó wił, że naj szyb szy mi psa -
mi są char ty an giel skie grey ho und. Tym ra zem sta nę ły one
na dru giej, trze ciej i siód mej lo ka cie, a war to wspo mnieć, iż
cze ski grey JA RVIS ASTON Riu na (lo ka ta 2) jest psem bio rą cym
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udział tak w to ro wych, jak i te re no wych
wy ści gach char tów i od no szą cym nie ma -
łe suk ce sy. Sta ty sty ki po ka za ły, iż
w pręd ko ści char ty ro syj skie ustą pi ły
miej sca char tom pol skim, a nie sa mo wi te
char ci ki wło skie, któ rych ku nie tyl ko

mo jej ucie sze przy by wa na wy ści gach po -
ko na ły char ty afgań skie, bę dąc szyb szy mi
o śred nio 3 km/h. W kon kur sie wzię li
rów nież udział przed sta wi cie le in nych ras,
dla po rów na nia owcza rek szkoc ki krót ko -
wło sy GRA FI KA Nir re ter rit roz wi nę ła
pręd kość 46,1 km/h. 

Z po zo ru więc nie win na i ma ją ca na ce -
lu wpro wa dze nie lek ko ści w ma jo wy
week end za ba wa, da ła wy mier ny ob raz
pręd ko ści roz wi ja nej przez psa, by ła przy -
czyn kiem do za sta no wie nia się nad pod -
sta wą ana to micz ną char ta a roz wi ja niem
pręd ko ści przez nie go, nad dłu go ścią ko ści
i bu do wą krę go słu pa, nad tym jak wa żny
w tym wszyst kim jest śro dek cię żko ści,
czy psi ogon. Skąd do uble su spen sion
w ga lo pie u char ta się bie rze i cze mu u nie -
go wła śnie? Je den z uczest ni ków na grał
star ty psów w slow mo tion i udo stęp nił je
na fa ce bo oku, pięk nie by ło oglą dać raz
jesz cze ruch char ta – naj płyn niej szy z płyn -
nych, w któ rym wi dać du szę, za cię tość
i chęć po go ni. W któ rym ka żda ko mór ka
cia ła go ni in ną. Py tań ka żdy sta wiał bez li -

ku, dla mnie sa mej nie któ re wy ni ki by ły
za sko cze niem i da ły pod sta wę ana liz, ale
na to przyj dzie czas przy ze bra niu więk -
sze go ma te ria łu. Ma my na dzie ję, ze na szą
pa sją za ra zi my więk szą gru pę nie tyl ko
char cia rzy, któ rzy za re zer wu ją so bie je -

sien ny week end na szyb kie emo cje na par -
co urze. Za pra sza my więc na paź dzier ni ko -
we emo cje w Bor kach Wiel kich, ma my na -
dzie ję, że tym ra zem bez desz czu! 

Wspo mnieć w tym miej scu na le ży o na -
szych spon so rach, dzię ki któ rym tak ma ło
po pu lar ne im pre zy od być się mo gą. Pa -
tro nat nad ca łym co ur sin go wym PU CHA -

REM POL SKI ob jął HAP PY DOG. HAP PY
DOG rów nież jest spon so rem ko szu lek dla
ka dry Pol ski na MI STR ZO STWA EU RO PY. 

Zaw sze z char tem jest rów nież Ka ta rzy -
na Mi ja kow ska dzię ki Niej, wła ści cie le
psiej ary sto kra cji mo gą cie szyć się pięk ny -
mi pa miąt ka mi, a my wspa nia łym lo go.
Mo ni ka No wak wy ko na ła dla zwy cięz ców
prze pięk ne ro ze ty, a fir ma NA MAT wy ko -
na ła lamp ki z bie gną cym char tem dla
zwy cięz ców kon ku ren cji SPE ED MA -
STER. Nie by ło by tak spraw nie prze pro -
wa dzo nej im pre zy, gdy by nie po moc za -
przy jaź nio nych z na mi char cia rzy. Za po -
moc – WIEL KIE DZIĘ KI! 

Po cię żkiej pra cy – za słu żo ny od po czy -
nek. Przy CHART co ro wym gril lu ba wi ło
się wie lu, a czas mu zy ką umi lał z char ta mi
zwią za ny DJ To masz. Wszyst kich mam
na dzie ję spo tka my na je sie ni, w ła twiej -
szych wa run kach at mos fe rycz nych niż te
ma jo we.

Na ko niec ro dzyn ka z ksią żki Re wień -
skie go, któ ry wspo mi na ja ką za po wie dzią
Pan ko mu ni ko wał psu, że zbli ża się po ra
po lo wa nia. W dzi siej szych cza sach po lo -
wać już nie mo żna, ale cy tat ten w do bry
na strój wpra wia. 

Sprzy krzy ło mi się – po wia da – jeść cią -
gle sa me dak ty le, chciał bym po kosz to wać
mię sa.

Ży czę wiec wszyst kim bie ga czom ra do -
ści z po sia da nia char ciej du szy przy bo ku
i mi łych spo tkań na wy ści gach!

Tekst Aga ta Jusz czyk
Zdjęcia Agata Szadkowska

Katarzyna Mijakowska

Wsze la kie in for ma cje na te mat CHART co ro we go
week en du (25–26. 10.2014) do stęp ne bę dą na fa -
ce bo oku i na w/w stro nie ko mi sji ds. wy ści gów char -
tów. 
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Re trie ve ry, co raz bar dziej po pu lar ne
w Pol sce, ko ja rzą się więk szo ści osób
głów nie z la bra dor re trie ve rem i gol den
re trie ve rem oraz re kla mą jed ne go z mię -
ciut kich pa pie rów... mi lut ki, de li kat ny,
wy ma rzo ny typ ro dzin ne go psa „na ka -
na pę”. Re trie ve ry ofe ru ją nam jed nak
znacz nie wię cej i znacz nie wię cej niż wy -
god ne go łó żka (któ re oczy wi ście ko cha -
ją) ocze ku ją od nas. 

My z mę żem rów nież, szu ka jąc ra sy
od po wied niej do na sze go sty lu ży cia,
a chcie li śmy psa, któ ry bę dzie ła god nym,
lu bią cym pod ró że i dłu gie wę drów ki
osob ni kiem, któ re go wła ści cie le pen sjo -
na tów, schro nisk i ho te li nie bę dą ba li się
wpu ścić pod swój dach, tra fi li śmy do -
kład nie na te dwie ra sy – la bra dor i gol -
den. Po do kład niej szym wczy ta niu się
zna leź li śmy jed nak in for ma cje o ca łej ro -
dzi nie re trie ve rów, do któ rej po za swo -
imi sław ny mi brać mi na le żą jesz cze flat
co ated re trie ver, No va Sco tia duck tol -
ling re trie ver (zwa ny po tocz nie tol le -
rem), cur ly co ated re trie ver oraz naj -
mniej w Pol sce zna ny che sa pe ake bay
retrie ver. Od ra zu po ko cha li śmy flat co -
ated re trie ve ra i na tę wła śnie ra sę się
zde cy do wa li śmy. 

Po cząt ko wo nasz wspól nie spę dza ny
czas to by ły tyl ko za ba wy i pie sze wę -
drów ki, mie li śmy jed nak szczę ście spo -
tkać na swo jej dro dze oso by, któ re „za -
ra zi ły” nas swo ją pa sją do pra cy z re trie -
ve ra mi. Trze ba bo wiem uświa do mić so -
bie, że psy te na le żą do psów my śliw -
skich: apor te rów, pło cha czy i psów do -
wod nych; mó wiąc pro ściej psów stwo -
rzo nych po to aby na ło wi sku apor to wa -
ły ustrze lo ną zwie rzy nę (kacz ki, ba żan -
ty, za ją ce). 

I tu za czy na się na sza przy go da ze
szko le niem dum my i z za wo da mi. Za czę -
li śmy szko le nie w tym kie run ku kie dy
nasz pierw szy pies Sap phi re Per ro Co -
bra dor w do mu na zy wa ny Ka rat miał po -
nad rok (z dru gim psem Com pen dio
Eastvil le, o do mo wym imie niu Spi nel, za -

czę li śmy ćwi czyć, kie dy tyl ko się u nas
po ja wił). 

Ćwi cze nia te przy no szą nam wie le sa -
tys fak cji i po głę bia ją nasz kon takt z psa -
mi u któ rych za rów no na na szych spo -
tka niach tre nin go wych jak i na za wo -
dach wi dać ogrom ną pa sję i za an ga żo -
wa nie przy wy ko nywaniu ka żde go po le -
ce nia, któ re imi tu je ich na tu ral ną po trze -
bę po lo wa nia.

Sa ma dys cy pli na i za wo dy or ga ni zo -
wa ne w Pol sce są bar dzo mło de. Okre -
śle nie dum my po cho dzi z an giel skie go
ter mi nu okre śla ją ce go ma te ria ło wy wa -
łek (na za wo dach w ko lo rze zie lo nym
i o wa dze 500 g, ale do ćwi czeń do stęp -
ne są dum my o wa dze od 100 g do 5 kg
w ca łej ga mie ko lo ry stycz nej). W An glii
po cząt ko wo dum my uży wa ne by ło
w trak cie szko le nia psa przy go to wu ją ce -
go go do apor to wa nia zwie rzy ny. Obec -
nie w ca łej Eu ro pie roz gry wa ne są za wo -
dy dum my, a psy bio rą ce w nich udział
na le żą za rów no do my śli wych jak i osób
nie ma ją cych z my śli stwem nic wspól -
nego. 

W Pol sce pierw sze za wo dy od by ły
się 8 ma ja 2010 ro ku w miej sco wo ści
Zdwórz. W tym sa mym ro ku uda ło się
zor ga ni zo wać jesz cze jed ne za wo dy
w Kon stan ty no wie Łódz kim. Za in te re so -
wa nie tą for mą ćwi czeń z re trie ve ra mi
jest jed nak co raz więk sze i w ro ku bie żą -
cym 17 ma ja od by ły się za wo dy w miej -
sco wo ści Księ że Mły ny (ZKwP Łódź), 8
czerw ca w Hu cie Gar wo liń skiej (ZKwP
War sza wa) a bę dą jesz cze w Bi sku pi nie
(ZKwP Byd goszcz) oraz ko ło Czę sto cho -
wy (ZKwP Czę sto cho wa). 

Za wo dy w Hu cie Gar wo liń skiej by ły
pierw szy mi w któ rych dru ży na „mój pies
i ja” mie li śmy oka zję brać udział. Przy je -
cha li śmy tu trze ma z pię ciu ze spo łów, ja -
kie na le żą do na szej gru py szko le nio wej
dum my, któ ra pod okiem Ala na Sa dli ka
w psiej szko le Al pha ćwi czy cy klicz nie
ten sport. Ja z Ka ra tem oraz na sza ko le -
żan ka Ela Wey na z Li są wy star to wa li śmy
w kla sie D -0, któ ra to jest pierw szą
z dwóch klas, w któ rych mo żna zgło sić

psa. Na to miast To mek Ko ze ra ze Spi ne -
lem wzię li udział w kon ku ren cjach kla sy
D -O i D -Open. 

Ka żda kla sa ma 4 ćwi cze nia, któ re łą -
czy je den cel – spraw dzić ja kość współ -
pra cy Prze wod nik -Pies, a mu si być ona
na naj wy ższym po zio mie. 

Pre mio wa ne jest za pa mię ta nie przez
psa miej sca upad ku dum my, szyb kość
i styl je go pra cy oraz do bra re la cja
z prze wod ni kiem i re spek to wa nie otrzy -
ma nych ko mend. Pies nie mo że bać się
wy strza łu, mu si za cho wać spo kój na sta -
no wi sku i nie mo że roz po cząć za da nia
bez wy raź nej ko men dy prze wod ni ka.

Prze wod nik w ka żdym za da niu ma
okre ślo ną ilość ko mend, któ rą mo że
użyć (mo gą to być w za le żno ści od de cy -
zji prze wod ni ka ko men dy słow ne, wy da -
ne za po mo cą gwizd ka lub za po mo cą
ge stów). Sto so wa nie przez prze wod ni ka
więk szej ilo ści ko mend słow nych i sy gna -
łów nie wer bal nych skut ku je odej mo wa -
niem punk tów (2 punk ty za ka żdy do -
dat ko wy sy gnał).

Do Za wo dów Re trie ve rów na Dum my
w Hu cie Gar wo liń skiej (na Ście żce Przy -
rod ni czo -Kul tu ro wej) przy stą pi ło15 psów,
12 w kla sie pod sta wo wej D -0 i 7 w kla -
sie otwar tej D -Open (4 zespoły wystąpiły
w obu klasach).

Po po wi ta niu wszyst kich star tu ją cych
przez or ga ni za to rów i sę dziów, omó wie -
niu prze bie gu za wo dów oraz lo so wa niu
nu me rów star to wych uda li śmy się łą kę,
aby roz po cząć kon ku ren cje lą do we.

Pierw sze za da nie, aport z lą du miał
na ce lu spraw dze nie, czy pies za pa mię ta
miej sce upad ku rzu co ne go apor tu i po

Zawody retrieverów na
Dummy – okiem uczestnika

Com pen dio EASTVIL LE, To masz Ko ze ra
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otrzy ma niu ko men dy, szyb ko go po dej -
mie oraz naj krót szą dro gą wró ci do
prze wod ni ka, aby od dać mu dum my
do rę ki. 

Pies sie dzi przy no dze prze wod ni ka,
a w od le gło ści oko ło 30 m zo sta je od da -
ny strzał i rzu co ne dum my. Psa wy sy ła -
my po aport na wy raź ny znak sę dzie go.

To za da nie wszyst kim star tu ją cym po -
szło do syć do brze i przy stą pi li śmy do ko -
lej nej kon ku ren cji czy li apor tu odło żo -
ne go. Tu do dat ko wo spraw dza się po -
słu szeń stwo i za nim wy śle się psa po rzu -
co ny aport trze ba z nim odejść w prze -
ciw nym niż rzu co ne dum my kie run ku
i do pie ro po przej ściu 20 me trów mo żna
od wró cić się i po zwo lić psu na aport.
Pies pod czas mar szu z prze wod ni kiem
nie mo że się od nie go od da lić na więk szą
niż 1 m od le głość, cze go pod czas ca łe go
„spa ce ru” uwa żnie pil no wa li sę dzio wie.

Przy szła ko lej na trze cią i ostat nią
w kla sie D -0 kon ku ren cję lą do wą, aport
z lą du i pa mięć. W za da niu tym spraw -
dza się pa mięć i opa no wa nie psa pod -
czas pra cy. Prze wod nik po dą ża z psem
oko ło 20 m i w miej scu wska za nym
przez sę dzie go rzu ca przed sie bie dum -
my na od le głość 2–3 m, na stęp nie wra ca
z psem do miej sca, w któ rym roz po czę li
za da nie. Po strza le po moc nik rzu ca dru -
gie dum my pod ką tem 90 stop ni w sto -
sun ku do pierw sze go apor tu. Pies
po otrzy ma niu ko men dy mu si naj pierw
przy nieść i od dać dum my rzu co ne przez
po moc ni ka, a na stęp nie prze wod nik wy -
sy ła psa po pierw sze dum my. 

Po wy ko na niu przez wszyst kie psy
z kla sy D -0 tej kon ku ren cji prze nie śli śmy
się nad staw, aby wy ko nać je dy ne w tej
kla sie za da nie wod ne, aport z wo dy. Za -
da nie to po dob nie jak apor tu z lą du ma
na ce lu spraw dze nie za pa mię ta nia upad -
ku dum my i je go spraw nym i po praw -
nym przy nie sie niu do prze wod ni ka. Tu
do dat ko wo mo żna jesz cze stra cić punk -
ty, je śli pies po wyj ściu z wo dy otrzą sa
się z niej. 

I na tym za da niu skoń czył się mój i Ka -
rat ka udział w na szych pierw szych za -
wo dach. Obo je by li śmy bar dzo za do wo -
le ni, a ja do dat ko wo dum na z pra cy mo -
je go psa, bo choć po peł ni li śmy kil ka błę -
dów i kil ka punk tów zo sta ło nam od ję -
tych, to po raz ko lej ny wi dzia łam pa sję,
z ja ką pra cu je mój „ka na po wy pies my -
śliw ski” i ja ką ra dość da je mu ten sport.
A ja mia łam oka zję po roz ma wiać z ludź -
mi rów nie za krę co ny mi jak ja i w at mos -
fe rze przy ja znej ry wa li za cji z pik ni kiem
w tle wy mie nić uwa gi szko le nio we
i aneg do ty z ży cia na szych czwo ro no -
żnych przy ja ciół.

Oczy wi ście to nie był jesz cze ko niec
za wo dów, ale kla sę D -Open oglą da li śmy
już z Ka ra tem ja ko wi dzo wie, ki bi cu jąc
Spi ne lo wi, któ ry star to wał z mo im mę -
żem w obu kla sach.

Ko rzy sta jąc z te go, że wszy scy by li śmy
nad wo dą, dwie kon ku ren cje z kla sy D -
-Open od by ły się przed pla no wa ną prze -
rwą obia do wą.

Pierw sza z nich, spo kój na sta no wi -
sku i aport z wo dy, jest bar dzo zbli żo -
na do kon ku ren cji z D -0, utrud nio na zo -
sta ła jed nak w ta ki spo sób, że psy przy -
stę pu ją do za da nia w gru pach i to sę dzia
wy zna cza, któ ry z psów zo sta nie wy sła -
ny po rzu co ny aport. Po zo sta łe przez ca -
ły czas trwa nia kon ku ren cji mu szą spo -
koj nie sie dzieć przy prze wod ni ku (nie są
na smy czy) i spo koj nie ob ser wo wać pra -
cę in nych.

GA LIE PRIN CES SE z Fat ko vske ho dvo ra, Re na ta Wró bel -Ra dec ka

UNU SU AL Per ro Co bra dor, Elżbie ta Wey na

SAP PHI RE Per ro Co bra dor, Iza be la No wak -Ko ze ra

SAP PHI RE Per ro Co bra dor, Iza be la No wak -Ko ze ra
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Na stęp nie od był się mar king, w któ -
rym to je den aport rzu ca ny jest na ląd
a je den do wo dy. Sę dzia de cy du je, któ ry
aport bę dzie naj pierw przy no szo ny
i w ta kiej ko lej no ści na le ży wy słać psa.
Oce nia ne jest tu głów nie re spek to wa nie
ko lej no ści przy no sze nia apor tów oraz
pa mięć miej sca upad ku dum my. Ta kon -
ku ren cja oka za ła się naj trud niej szą
z prze pro wa dzo nych na tych za wo dach.
Być mo że by ła to kwe stia dość nie spo ty -
ka ne go w wa run kach szko le nio wych te -
re nu (staw jest oto czo ny la sem), mo że
wpływ po go dy i chęć schło dze nia się
psów, ale tyl ko 2 z 7 po praw nie wy ko na -
ło to za da nie. 

I to by ła ostat nia kon ku ren cja wod na,
or ga ni za to rzy zde cy do wa li, że po niej

na stą pi do gryw ka psów w kla sie D -0
gdzie dwie dru ży ny uzy ska ły ta ką sa mą
ilość punk tów. Na stęp nie ogło szo na zo -
sta ła prze rwa na obiad, aby uczest ni cy
mo gli wzmoc nić się przed po zo sta ły mi
kon ku ren cja mi lą do wy mi kla sy D -Open.

A na le ża ły do nich jesz cze dwa za da -
nia. Aport dwóch dum my ma ją cy na ce -
lu spraw dze nie czy pies re spek tu je wska -
za ną ko lej ność przy no sze nia apor tów,
po mi mo te go, że dru gi z nich rzu ca ny
jest pod czas po wro tu psa z pierw szym
dum my, co mo że po wo do wać chęć pod -
mie nie nia go na no wy.

Ostat nią kon ku ren cją był aport z lą du
i aport kie run ko wy. Bar dzo cie ka wa
kon ku ren cja, w któ rej pies ma za za da -
nie przy nie sie nie dum my, któ re go upa -
dek wi dział, a w cza sie, kie dy wy ko nu je
tę część za da nia, w spo sób dla nie go nie -
wi docz ny pod kła da ne jest dru gie dum -
my, któ re go miej sce odło że nia zna ne jest
prze wod ni ko wi. Pies od da je pierw szy
aport i mu si zo stać po kie ro wa ny w ta ki
spo sób przez prze wod ni ka, aby zna lazł
się w po bli żu dru gie go dum my, a na -
stęp nie za po mo cą wę chu i umie jęt no ści
wy szu ki wa nia od na leźć i po praw nie
przy nieść go prze wod ni ko wi. 

Po za koń cze niu wszyst kich kon ku ren -
cji i po wro cie na miej sce zbiór ki gdzie li -
czo ne by ły punk ty star tu ją cych dru żyn,
uczest ni cy mie li czas na roz mo wy i po -
dzi wia nie miej sca w któ rym zor ga ni zo -
wa ne zo sta ły za wo dy. Wszyst kich po sia -
da czy psów cie szy, że lo kal ne wła dze,
har ce rze z ZHP Huf ca Or łów i oko licz ni
miesz kań cy po mo gli w or ga ni za cji te go
wy da rze nia i bra li czyn ny udział w cza sie
je go trwa nia. 

To mi łe, że co raz czę ściej spo ty ka my
się ze zro zu mie niem na szej pa sji do pra -
cy z psa mi i mo że my li czyć na wspar cie
i po moc w pro pa go wa niu pra cy re trie ve -
rów na sztucz nych apor tach. Co wię cej,
pod czas wrę cza nia pa miąt ko wych dy -
plo mów oka za ło się, że nie tyl ko fir my

dzia ła ją ce w bra nży pro duk tów prze zna -
czo nych dla psów, ale i lo kal ne wła dze
oraz fir my i pry wat ne oso by zde cy do wa -

ły się na spon so ro wa nie tej im pre zy,
dzię ki cze mu nie tyl ko wy gra ni, ale ka -
żdy ze star tu ją cych psów otrzy mał na -
gro dę za pra cę wło żo ną w przy go to wa -
nie do za wo dów. W tym miej scu chcie li -
by śmy po dzię ko wać or ga ni za to rom,
spon so rom i przede wszyst kim sę dziom,
któ rzy oce nia li na sze wy stę py oraz po -
dać wy ni ki wszyst kich star tu ją cych w za -
wo dach dru żyn. I oczy wi ście go rą co za -

GA LIE PRIN CES SE z Fat ko vske ho dvo ra, Re na ta
Wró bel -Ra dec ka
Com pen dio EASTVIL LE, To masz Ko ze ra
ZA BA LA ZA VA Her bu Za do ra, Grze gorz Du da

Com pen dio EASTVIL LE, To masz Ko ze ra

Com pen dio EASTVIL LE, To masz Ko ze ra

Eo Ip so MA GNUM OPUS, Ka ta rzy na Mi cha lak

LI GUSTR Co to ne aster, Wła dy sław Hoff
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chę ca my do roz po czę cia pra cy ze swo imi
re trie ve ra mi, zo ba czy cie ja ką pa sję i ra -
dość za pew ni cie im i so bie. A my li czy my
na to, że w ka żdych ko lej nych za wo dach
bę dzie star to wa ło wię cej dru żyn i że
wkrót ce re trie ver w świa do mo ści lu dzi
od zy ska na le żne mu miej sce psa apor tu -
ją ce go a nie tyl ko ka na po we go.

Wy ni ki Za wo dów Re trie ve rów
na Dum my w Hu cie Gar wo liń skiej 

8 czerwca 2014

Kla sa D -0
1. FIN KE Le mi ni sca tus, LR, przew. Ire na Jur -
kow ska, pkt. 80 (po do gryw ce) 
2. SCO OBY z Ko ła św. Hu ber ta, LR, przew.
Grze gorz Du da, pkt. 80 
3. LI GUSTR Co to ne aster, LR, przew. Wła dy -
sław Hoff, pkt. 79 
4. Com pen dio EASTVIL LE, FCR, przew. To -
masz Ko ze ra, pkt. 78 
5. BA ZYL z Ko ła Św. Hu ber ta, LR, przew.
Agniesz ka Wojt ków, pkt. 75 
6. SAP PHI RE Per ro Co bra dor, FCR, przew.
Iza be la No wak -Ko ze ra, pkt. 73 
7. Eo Ip so MA GNUM OPUS, GR, przew. Ka ta -
rzy na Mi cha lak, pkt. 71 
8. JACK z Ko ła Św. Hu ber ta, LR, przew.

Agniesz ka Ka niew ska, pkt. 69 
9. GA LIE PRIN CES SE z Fat ko vske ho dvo ra,
GR, przew. Re na ta Wró bel -Ra dec ka, pkt. 68 
10. UNU SU AL Per ro Co bra dor, FCR, przew.
Elżbie ta Wey na, pkt. 50 
BAN NI Fo rest and Ri ver, LR, przew. Ol ga Tu -
miń ska, wy co fa ny przez prze wod ni ka 
Hen nes sy le Mon de’dor, GR, przew. Alek san -
dra Ko cio łek, wy co fa ny przez prze wod ni ka 

Kla sa D -Open
1. LI GUSTR Co to ne aster, LR, przew. Wła dy -
sław Hoff, pkt. 80 
2. SCO OBY z Ko ła św. Hu ber ta, LR, przew.
Grze gorz Du da, pkt. 70 
3. Eo Ip so MA GNUM OPUS, GR, przew. Ka ta -
rzy na Mi cha lak, pkt. 60 
4. HI KA RI SU MO Her bu Za do ra, LR, przew.
Mo ni ka Fa leń ska, pkt. 54 
5. Com pen dio EASTVIL LE, FCR, przew. To -
masz Ko ze ra, pkt. 43 
6. ZA BA LA ZA VA Her bu Za do ra, LR, przew.
Grze gorz Du da, pkt. 34 
AZU RA Aspra, GR, przew. Re na ta Wró bel -
-Ra dec ka, wy co fa ny przez prze wod ni ka 
Sę dzio wie: Le szek Siej kow ski, Agniesz ka Pa -
stu cha 
Asy sten ci: Mag da le na Ślęk -Ko złow ska
Ko mi sarz Za wo dów: Mał go rza ta Za or ska
Or ga ni za tor: Ja cek Trzpil.

Spon so rzy:
Sta ro sta Po wia tu Gar wo liń skie go, Ma rek
Chcia łow ski
Nad le śni czy Nad le śnic twa Gar wo lin, Jan Kar -
wow ski
Bur mistrz Mia sta Gar wo lin, Ta de usz Mi kul ski
Pla net Pet so cie ty
Psy go da – sklep in ter ne to wy dla psów ak -
tyw nych
Za kład Usłu go wo Han dlo wy Ta de usz Po go da
Fir ma La spol de aler mar ki Hu sqvar na
Mie czy sław Karcz mar czyk
Tra dy cyj na Kuch nia Pol ska An to ni i Ha li -
na Wi chow scy
Ja cek Gon tarz
łą kę udo stęp nił To masz Szo stak

Tekst Iza be la No wak -Ko ze ra
(psygoda. pl)

Zdję cia Ka ro li na Dą brow ska
Ka ta rzy na Trzpil

Re mi giusz Oprzą dek

Re gu la min za wo dów dum my do stęp ny jest
pod ad re sem: http://www.zkwp -szko le nia.
pl/ima ges/2014/Re gu la mi ny_dum my/Re gu -
la min%20ZRnD.pdf

Zwy cięz cy kla sy D -Open Wła dy sław Hoff i Ja cek Trzpil – po dzię ko wa nia
za po moc w or ga ni za cji za wo dów w Ło dzi
i w Hu cie Gar wo liń skiej

Zwy cięz cy kla sy D -0 Grupowe zdjęcie pamiątkowe
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Zjazd przed sta wi cie li kra jów człon kow skich Świa to we go
Związ ku Klu bów Akit (WU AC) w Do rt mun dzie 

oraz Spe cja li stycz na  Wy sta wa Psów Ras Ja poń skich
w Hamm

Zjazd WU AC w Do rt mun dzie

W przeded niu wy sta wy, to jest w dniu 8 ma ja 2014 ro ku
w Do rt mun dzie, od by ło się Wal ne Zgro ma dze nie człon ków
WU AC (World Union of Aki ta Clubs), z udzia łem przed sta wi cie -
la ZKwP, ja ko człon ka tej or ga ni za cji od przy ję cia na Zjeź dzie
w Gent (Bel gia) w 2004 ro ku. 

Spo tka nie roz po czę ło się po uprzed nim ze bra niu Ko mi te tu
Wy ko naw cze go WU AC w tym sa mym dniu o godz. 14.00.

Za sto łem pre zy dial nym (fot. 1), pa trząc od stro ny le wej za -
ję li miej sca: dr So phia Ku lu zniac ki – ob ser wa tor z USA (na pra -
wach do rad cy spe cjal ne go WU AC), Ma sa no ri Fu ji mo to – pre zy -
dent Klu bu Ras Ja poń skich – Mek syk, dy rek tor i au dy tor
WUAC, Yoshia ki Shi ma zu tłu macz z Ja po nii, Ta ke mi Na ga mu ra
– Ja po nia – pre zy dent WU AC i pre zy dent JKC, An ge li ka
Kammer sche id -Lam mers – Niem cy – wi ce pre zy dent WU AC,
Britt Ny berg – Nor we gia – dy rek tor/skarb nik WU AC oraz Ma ria
Gra zia Mi gliet ta z Włoch – dy rek tor WU AC.

W ob ra dach uczest ni czy li przed sta wi cie le z kra jów zrze szo -
nych w WU AC, to jest naj ak tyw niej si człon ko wie z Nie miec (An -
ge li ka Kam mer sche id -Lam mers), z Włoch (Gra zia Mi gliet ta),
Ho lan dii, Nor we gii, Ja po nii, Mek sy ku, Fin lan dii, Izra ela oraz
Pol ski, a po nad to Szwe cja, Fran cja i Klub Aki ty Ja poń skiej
w USA by ły re pre zen to wa ne przez in nych przed sta wi cie li.

Nie obec ni by li de le ga ci z Au strii, Bel gii, Bra zy li, Czech oraz
Wę gier.

Ze bra nie otwo rzył i prze wod ni czył mu pre zy dent WU AC
– pan Ta ke mi Na ga mu ra, skła da jąc sło wa uzna nia An ge li ce
Kam mer sche id -Lam mers, będącej wi ce pre zy dentem WU AC
i pre zy dentem Nie miec kie go Klu bu Aki ty, za or ga ni za cję te go
spo tka nia.

Na stęp nie uczest ni cy spo tka nia za twier dzi li pro to kół z ze bra -
nia WU AC z 2012 ro ku, któ re mia ło miej sce we Wło szech,
gdzie też od by ła się X Spe cja li stycz na Wy sta wa Psów Ras Ja -
poń skich.

Omó wio ne zo sta ły fi nan se WU AC i zwią za na z ni mi sy tu acja
Bra zy lii i Czech.

Bra zy lia nie pła ci skła dek od 2009 ro ku, na to miast Cze chy
od 2008 ro ku i w związ ku z tym zo sta ła pod ję ta de cy zja o ich
wy klu cze niu, zgod nie ze zmia ną te go punk tu w Sta tu cie, że
wy klu cze nie na stę pu je au to ma tycz nie w sy tu acji za le ga nia
z opła ta mi przez czte ry la ta.

Pre zy dent JKC po in for mo wał ze bra nych o tym, że ze wzglę -
du na we wnętrz ną sy tu ację na Wę grzech, dzia łal ność Wę gier -
skie go Aki ta Klu bu zo sta ła wstrzy ma na i w związ ku z tym,
z dniem 15 kwiet nia 2014 ro ku na stą pi ło wy co fa nie człon ko -
stwa Wę gier z WU AC.

Na stęp nie roz pa trzo no apli ka cję przy ję cia na człon ka WU AC
no we go klu bu, a mia no wi cie klu bu ra sy z Au stra lii – Vic to ria
Aki ta Club of Au stra lia. Przed sta wi cie le te go klu bu – pa ni Pa tri -
cia Hall (sę dzia wszyst kich ras) i pan Alan Mo lan z Au stra lii, by li
obec ni ja ko za pro sze ni go ście na kon gres WU AC. Klub zo stał
przy ję ty na człon ka WU AC przez akla ma cję, jed nak bę dzie mu -
siał uzu peł nić do ku men ta cję, do cze go zo bo wią za li się obec ni
na Zjeź dzie przed sta wi cie le.

W Au stra lii po dział rasy na aki tę ja poń ską i aki tę ame ry kań ską
na stą pił do pie ro rok te mu, ale pro mo cja ja poń skie go stan dar du
i ho dow la aki ty ja poń skiej roz wi ja się tam bar dzo obie cu ją co.

Na stęp nie pre zy dent Ta ke mi Na ga mu ra przed sta wił pro po -
no wa ne zmia ny w sta tu cie WU AC, któ re zo sta ły omó wio ne ra -
no, po dob nie jak spra wa ist nie ją cych kil ku klu bów akit w jed -
nym pań stwie. Powstał pro ble m, któ ry z kil ku obec nych w da -
nym kra ju klu bów ra sy po wi nien re pre zen to wać da ny kraj
w WU AC, gdyż zgod nie ze sta tu tem da ny kraj mo że być re pre -
zen to wa ny tyl ko przez je den klub ra sy. Usta lo no, że w przy -
pad ku kil ku klu bów akit, pra wo człon ko stwa ma ten, któ ry
ma wię cej za re je stro wa nych człon ków, a spra wa ta do ty czy
w szcze gól no ści Niem ców.

Przy na le żno ść ró żnych klu bów w da nym kra ju mo że ulec
zmianie w przy szło ści, jeśli FCI za cznie uzna wać in ne kra jo we
or ga ni za cje. 

Dwa pań stwa Fran cja i Ho lan dia wy stą pi ły o mo żli wość or ga -
ni za cji na stęp ne go zjaz du WU AC oraz Spe cja li stycz nej Wy sta wy
Psów Ras Ja poń skich w Eu ro pie, w 2016 ro ku.

Ko mi tet Wy ko naw czy za re ko men do wał Ho lan dię, co zo sta ło
za apro bo wa ne przez ze bra nych, a mia stem or ga ni za cji aki to -
we go świę ta bę dzie Am ster dam – rów no cze śnie od bę dzie się
tam ta kże spo tka nie Ko mi te tu Wy ko naw cze go WU AC.

fot. 1
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Na Zjeź dzie w Do rt mun dzie prze dys ku -
to wa no rów nież spra wę ró żne go od nie -
sie nia sę dziów do oce ny pra wi dło wo ści
umasz cze nia akit prę go wa nych (brin dle),
a zwłasz cza oce ny pra wi dło wo ści wy stę -
po wa nia tzw. „ura ji ro” wo bec nie jed no -
znacz no ści za pi sów obo wią zu ją ce go stan -
dar du FCI w tym za kre sie. O ile ten pro -
blem nie do ty czy akit błę kit nych prę go -
wa nych, to już do ty czy akit czar nych prę -
go wa nych i czer wo nych prę go wa nych. 

Spra wa sta ła się szcze gól nie na gło -
śnio na wo bec dys ku syj ne go po trak to wa -
nia (we dług nie któ rych opi nii) kil ku
przed sta wi cie li prę go wa nych akit na jed -
nej z naj więk szych wy staw eu ro pej skich.
Okre śle nie, że „ura ji ro” po win no być ro -
zu mia ne ja ko obo wiąz ko wa obec ność
bia łych zna czeń w okre ślo nych miej -
scach, jest na ty le nie pre cy zyj ne, że nie
za wie ra wszyst kich przy pad ków, któ re
po win ny być trak to wa ne ja ko w peł ni
pra wi dło we. Na le ży przy tym od ró żnić
tzw. „bia łe zna cze nia” w sen sie ogól nym
od „ura ji ro”, czy li okre ślo ne go wy stę po -
wa nia bie li (sre brzy sto ści) w okre ś lo ny
spo sób i w okre ślo nych miej scach.

Spra wa jest na ty le po wa żna, wręcz
spor na, że pre zy dent JKC, pan Ta ke mi
Na ga mu ra za de kla ro wał pod ję cie wza -
jem nych kon sul ta cji naj bar dziej doświad -
czo ne go gro na sę dziow skie go JKC z od -
po wied ni mi przed sta wi cie la mi AKIHO
i wy ra ził na dzie ję, że uda się wy pra co -
wać wspól ne sta no wi sko ce lem od po -
wied niej zmia ny w stan dar dzie FCI w cią -
gu najbiższych dwóch lat, to jest przed
na stęp nym Zjaz dem WU AC, na któ rym
mo gła by zo stać za twier dzo na apli ka cja
zmia ny stan dar du do FCI.

Rów no cze śnie pan Ta ke mi Na ga mu ra
po pro sił ze bra nych o nad sy ła nie zdjęć
akit z nie ty po wy mi umasz cze nia mi. Zos -
taną one wy ko rzy sta ne ja ko ma te ria ł po -
moc ni czy przy usta la niu wspól ne go sta -
no wi ska przez JKC i AKI HO.

Wy sta wa Spe cja li stycz na Ras 
Ja poń skich w Hamm

Dzień póź niej, 9 ma ja 2014 ro ku od -
by ła się XI z ko lei Spe cja li stycz na Wy sta -
wa Psów Ras Ja poń skich, któ ra mia ła
miej sce w Hamm, w mie ście, któ re go
sym bo lem jest naj więk szy na świe cie
szkla ny słoń w Par ku Mak sy mi lia na.

Zresz tą na ka żdym kro ku mo żna tam
za uwa żyć syl wet kę te go stwo rze nia, czy
to bę dą cą re kla mą skle pu, czy na przy -
kład kwiet ni kiem (fot. 2).

Spe cja li stycz ne wy sta wy psów ras ja -
poń skich, od by wa ją ce się co dwa la ta,
przy współ udzia le w or ga ni za cji Ja pan
Ken nel Club, ma ją już w Eu ro pie swo ją
tra dy cję, a pierw sza te go ty pu im pre -
za od by ła się w Do rt mun dzie, w 1993
ro ku, kie dy to zgło szo no 300 przed sta -
wi cie li z sze ściu ras ja poń skich, któ re
wid nie ją na stro nie ty tu ło wej te go ka ta -
lo gu (fot. 3).

Aki ty wów czas oce niał pre zy dent JKC
– Toy osa ku Ka riy abu, a wśród 177 sztuk
wtedy zgło szo nych, by ły ta kie tu zy jak
DA IGOH i SE IHOH Of Jun tai Doh, DA -
IGO ROH Of Shu hoh sow, TO RA MA RU Of
Ohma ga ri To ga shi, IKI Del le Bian che Val -
la te, KY UNE IMA RU GO Of Miss Ota fu ku
i zna ne do dzi siaj ho dow le: Von Het Hof
van Blo emen da al, Ka mi Ken Ji phen, As
Aras An Uach ta ra in, Si mo ki ta.

Ho len der ska ho dow la Het Hof van
Blo emen da al, na le żą ca do pa na Wil lema
van Lo on funk cjo nu je na dal, a w tym ro -
ku wy sta wiał on np. w kla sie ho no ro wej
– In ter. NL Cham pio na JI RO -EMI v.h.
Hof van Blo emen da al, któ ry do dat ko wo
mo że się po szczy cić zdo by ciem BOB na
Cruft’s w 2009 ro ku (fo t. 4).

Od no śnie pol skie go związ ku z v.h. Hof
van Blo emen da al, to su ka po cho dzą ca

z tej ho dow li, by ła mat ką pierw sze go za -
im por to wa ne go do Pol ski, ty po we go
aki ty ja poń skie go.

Wra ca jąc jed nak do wy sta wy z 1993
ro ku, to shi by w ilo ści 48 eg zem pla rzy
sę dzio wał Yoshio Ike ru chi, na to miast
Ko ji ro Te ra da oce niał pa rę ni hon te ria,
po cho dzą cych z Włoch, czte ry eg zem -
pla rze hok ka ido, z cze go trzy miesz ka ły
we Fran cji, a je den w Bel gii. Oprócz nich,
pan Ko ji ro Te ra da oce niał 27 sztuk szpi -
ca ja poń skie go oraz 42 ja pan chi ny.

Ta sa ma gra fi ka z 1993 ro ku, wsku tek
po ja wie nia się no wych ras ja poń skich
w Eu ro pie ule gła zmia nie i obec nie wy -
glą da tak (fo t. 5).

Na te go rocz ną wy sta wę w Do rt mun -
dzie za pi sa no 233 eg zem pla rze z 7 ras,
z cze go akit by ło 117 szuk, a oce nia li je
pa no wie Ju ichi To mi mo to (Ja po nia),

fot. 2

fot. 3

fot. 4

fot. 5
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oraz Ma sa no ri Fu ji mo to (Mek syk). Aki ty
ame ry kań skie, któ rych zgło szo no 69
sztuk sę dzio wa ła pa ni So phia Ka łuź niac -
ki (USA), 3 to sy – pan Ta ke shi Hi ro se
(Ja po nia), 3 eg zem pla rze ki shu i 4 sztu -
ki shi ko ku pa ni Britt Ny berg (Nor we gia).
Na to miast 33 shi by i je den szpic ja poń ski
tra fi ły na ring do pa ni Ma rii Gra zia Mi -
gliet ta (Wło chy).

Co cie ka we, w tym ro ku nie zgło szo no
na wy sta wę żad ne go ja pan chi na. Nie
by ło rów nież przed sta wi cie li ra sy kai,
cho ciaż nie da le ko, w Da nii, w ho dow li
Sankt Xan dors, na le żą cej do pp. Per i Ti -
ny Chri stian sen miesz ka bar dzo uty tu ło -

wa na pa ra kai, w tym z ty tu łem Cham -
pio na Pol ski (fo t. 6).

SHIN KOU GO Kai Ry uosow przy je chał
z Ja po nii, na to miast je go part ner ka
– O’Ikon UTSU KU SHII TO RA YURI, po -
cho dzi z Ame ry ki. W jej ro do wo dzie
znaj du ją się pierw si przed sta wi cie le tej
ra sy, za im por to wa ni z Ja po nii do Ame ry -
ki przez ho dow lę Mi ni Me adown, któ ra
to ho dow la, na le żą ca do pp. Ma ry i Jac -
ka Ma lo ne, zna na jest w Eu ro pie po -
przez spro wa dza ne stam tąd shi by do
Czech, a któ rych li nie ho dow la ne tra fi ły
między in ny mi do Pol ski.

Na wy sta wie tej za bra kło ta kże te rie ra
ja poń skie go (ni hon ter ia). Jest to ra sa

nie zwy kle rzad ko wy stę pu ją ca na eu ro -
pej skich rin gach, ale to wła śnie Pol ska
mo że się po chwa lić trój ką ta kich te rie -
rów, za im por to wa nych z Ja po nii przez
pa na Paw ła Gą sior skie go (fot. 7.).

W su mie na te go rocz ną Spe cja li stycz -
ną Wy sta wę Ras Ja poń skich zgło szo no
7 przed sta wi cie li ras ja poń skich, z cze go
Pol skę, (gdzie ma my za re je stro wa ne
10 z je de na stu ras ja poń skich), re pre -
zen to wa ły tyl ko aki ty. 

Na to miast ho len der ska sucz ka ra sy to -
sa inu – CHIN MI z Ho ro wych Ba gien
(fot. 8) wy stę pu ją ca w kla sie pup py,
uzy ska ła oce nę wy bit nie obie cu ją cą
(VV), a uro dzi ła się w pol skiej ho dow li,
na le żą cej do pa ni Edy ty Ka li now skiej -
-Szlu fik.

Naj lep szą to są wy sta wy zo stał ho len -
der ski, trzy let ni Champ. NL, JWW’11,
W’12, W’13, FA NA TI CO DUTCH Bi ren -
go, któ ry przy szedł na świat w cze skiej
ho dow li na le żą cej do pa ni Ga brie li Pa -
vlic ko vej (fot. 9).

Rów nież z pol skim ak cen tem by ła shi -
ba, zgło szo na do kla sy mło dzie ży, któ ra
zo sta ła wy ho do wa na w Pol sce, ale za -
miesz ka ła w Niem czech. Czer wo na KU RI

fot. 7

fot. 6

fot. 8

fot. 10

fot. 9

z Grodz kie go Za kąt ka uzy ska ła oce nę
do sko na łą, lo ka tę I, CAC -VDH, a przy -
szła na świat w ho dow li akit i shib, na le -
żą cej do pa na Mar ka Ster czyń skie go.

Na to miast naj lep szą shi bą wy sta wy
oka za ła się Olen skjold’s JUST MO VE ON
z Nor we gii wy stę pu ją ca w kla sie po śred -
niej i po sia da ją ca nie zwy kle uty tu ło wa ną
mat kę – N DK UCH NV -11 NJV -11 DKV -
-13 Olen skjold’s GE ISHA, w któ rej ro do -
wo dzie znaj du ją się ta kie zna ko mi te ho -
dow le jak Av Ener hau gen, No ven’s,
Czech Ja ko bin, czy Del Bia gio (fot. 10).

Wra ca jąc jesz cze do pol skich wąt ków,
to ro dzin ne po wią za nia zwią za ne z Pol -
ską do ty czą rów nież ki shu, wy sta wia -
nych w Hamm. W tym ro ku w Pol sce,
w Od dzia le Olsz tyn, uro dził się pierw szy
miot ki shu, któ rych w Eu ro pie jest oko -
ło 50 sztuk. Mat ką uro dzo nych czte rech
szcze niąt zo sta ła su ka spro wa dzo na
z Czech i bę dą ca cór ką In ter. Champ.
MA IK’I GO Shi rai Shi ny uusou.

Na to miast mio to wa sio stra MA IK’I
GO, o imie niu Mul ti Champ. MA IMI GO
Shi rai Shi ny uusou (fot. 11) wy stę po wa -
ła w Hamm, ale w fi na ło wej roz gryw ce
mu sia ła ustą pić miej sca swo jej czte ro let -

fot. 11
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niej cór ce – SHI RO NI JAH KI CHI ROU of
Mo ge ki, któ ra po zo sta ła w ho dow li na le -
żą cej do Mo ni que van Ge stel z Ho lan dii.
Na to miast SHI RO NI JAH KI CHI ROU of
Mo ge ki jest ro dzo ną sio strą pierw sze go
za im por to wa ne go do Pol ski ki shu
o imie niu SHI RO NA KA MU RA KI CHI ROU
of Mo ge ki.

Pa ni Mo ni que van Ge stel zgło si ła we -
te ran kę ra sy shi ba – czar ną pod pa la ną
– KU RO CHA -GOI -SIN JU Van Wan ky tan,
któ ra uzy ska ła oce nę do sko na łą, oraz
Vet. CAC VDH, oraz Vet. CAC DCNH
(We te ran CWC Nie miec kie go Klu bu
Psów Nor dyc kich).

Zo sta ła zgło szo na przez nią rów nież
aki ta w kla sie cham pio nów, ale nie po ka -
za ła się na rin gu.

Pa rę lat wcze śniej u pa ni Mo ni que van
Ge stel za miesz ka ło ro dzeń stwo ra sy ki -
shu – KI NO -AIKO v.d. Eg ma to i KA ZU -
-AIKO van de Eg ma to, uro dzo ne we
wrze śniu 2000 ro ku.

Ho len der ska ho dow la van de Eg ma to
na le żą ca do pa ni Egit te van Ve ghel, ja ko
jed na z pierw szych w Eu ro pie za in te re -
so wa ła się ho dow lą ki shu, ale obec nie
zna na jest tyl ko z ho dow li shi ko ku. Ho -
dow la ta jest za ra zem pre kur so rem
w Eu ro pie, je że li cho dzi o tę ra sę.

I zno wu po ja wia się wą tek pol ski, po -
nie waż w 2006 ro ku zo sta ła spro wa dzo -
na z van de Eg ma to  se za mo wa shi ko ku
o imie niu AIKO -AKA -SHI MA v.d. Eg ma -
to, któ ra zo sta ła za re je stro wa na w Od -
dzia le Gdy nia.

Na wy sta wie w Hamm naj lep szym
przed sta wi cie lem shi ko ku oka zał się
Champ. Izra ela, NL, Lux, Hu YUU -SA IKI
v.d. Eg ma to, któ ry uro dził się w 2009 r.
i któ ry po zo stał w ho dow li (fot. 12).
Na zdję ciu tym są shi ko ku – YUU -SA IKI
v. d. Eg ma to oraz ki shu – SHI RO NI JAH
KI CHI ROU of Mo ge ki.

Rów nież wśród wy sta wia nych akit
ame ry kań skich znaj dzie my pol skie ko -
rze nie po przez ho dow lę „1000 Kis ses
De ep”, na le żą cą do pp. Ane ty i Ka mi la
Sta nek (obec nie miesz ka ją cych w Niem -
czech) któ ra, za re je stro wa na jesz cze
Pol sce, ba zu je na FIRST LA DY EM MA
Stra żnik Be ski du. W Hamm wy sta wia ny
był jej syn, w kla sie mło dzie ży.

Naj lep szą su ką AA oka za ła się Champ.
Me lo dor HE ART OF GOLD, (któ ra po zo -
sta ła w ho dow li z UK) wy stę pu ją ca
w kla sie otwar tej, na to miast BOB zdo był
mło dzie żo wy duń ski pies, ale uro dzo ny
w An glii – Sa tre bor STE AL THE MO -
MENT RU TH DA LES, bę dą cy w rę kach
pp. Anet te i Ala na Pe ter sen (fot. 13).

W ro do wo dach tej pa ry, zresz tą spo -
krew nio nej ze so bą, wy stę pu ją do sko na -
łe an giel skie te współ cze sne i te od le głe
ho dow le akit.

Zdję cie nr 14 przed sta wia Sa tre bor
STE AL THE MO MENT RU TH DA LES,
(przed któ rym stoi pu char), oraz je go
pół ro dzeń stwo ze stro ny oj ca – Champ.
AM. UK. Lux. Dy na mic For ce SHARP
DRES SED MAN WITCH RU TH DA LES.

Wszyst kie te aki ty uzy ska ły oce ny do -
sko na łe i więk szość z nich za ję ła miej sca
lo ka to we, co świad czy o wy so kiej kla sie
te go ho len der skie go re pro duk to ra.

Jak już wspo mnia łam na wy sta wę
w Hamm przy je cha ło pa ru pol skich wy -
staw ców ze swo imi aki ta mi ja poń ski mi
i uzy ska li nie naj gor sze wy ni ki.

Naj lep szą aki tą z Pol ski oka zał się mło -
dzie żo wy czer wo ny pies, im por to wa ny
z Ja po nii przez pa na Ja na Pa zga na, a był
to RY OUJU Go Shi rai, któ ry wy stę po wał
w kla sie po śred niej, zdo by wa jąc oce nę
do sko na łą II lo ka tę, oraz Res. CAC -VDH.
Lep szym od nie go w kla sie oka zał się
czer wo ny TA IKOU GO Shun’You Ken sha,
uro dzo ny i po zo sta wio ny w hisz pań skiej
ho dow li, na le żą cej do pa ni Si lvii Expo si -
to, któ ry uzy skał V1, CAC -VDH, CAC -AC,
BOB i BIS S1 (fot. 15). 

Na zdję ciu tym są dwa naj lep sze psy
z kla sy po śred niej, z le wej stro ny stoi
TAIKOU GO Shun’You Ken sha, a obok
nie go RY OUJU Go Shi rai.

Zresz tą ho dow la Shun’You Ken sha
świę ci ła te go dnia trium fy w aki tach, po -
nie waż oprócz TA IKOU GO Shun’You
Ken sha, któ ry zdo był na Best In Show
pierw szą lo ka tę, to w kla sie cham pio nów

w psach, lo ka tę I uzy skał li tew ski MU SA -
SHI GO Shun’You Ken sha, w kla sie
otwar tej hisz pań ski ICHI ROU GO
Shun’You Ken sha rów nież zdo był CAC -
-VDH. Na to miast sucz ka – SU MI YOKO

fot. 12

fot. 13

fot. 14

fot. 15
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GO Shun’You Ken sha, któ ra po zo sta ła
w ho dow li wśród 7 szcze niąt zdo by -
ła I lo ka tę, ja ko wy bit nie obie cu ją ca.

NA TSU MI Shun’You Ken sha, o umasz -
cze niu srebr ny brin dle w kla sie mło dzie -
ży za ję ła II lo ka tę po ko nu jąc 11 kon ku -
ren tek.

Rów nież gru pa ho dow la na z przy dom -
kiem Shun’You Ken sha za ję ła pierw sze
miej sce (fot. 16) przed pol ską ho dow lą
Hal ne Wzgó rze, na le żą cą do pa ni Jo lan ty
Ta la gi. Do kon ku ren cji tej by ły zgło szo ne
w su mie trzy ho dow le, ale na ring sta wi -
ły się tyl ko dwie z nich.

Zdję cie nr 17 przed sta wia naj lep sze
aki ty ja poń skie tej wy sta wy, czer wo ne go
TA IKOU GO Shun’You Ken sha i czer wo -
no -prę go wa ną In ter. Champ. Tsoyu
AKA MI, miesz ka ją cą w bel gij skiej  ho do -
w li Fu ku ro ku ju, ale uro dzo ną w Wiel kiej
Brytanii i któ rej mat ką jest Champ.
UNSY UHI ME Shun’You Ken sha.

Kon ku ren cję za my ka ją cą Spe cja li stycz -
ną Wy sta wę Ras Ja poń skich 2014, czy li
Best In Show prze pro wa dził pan Ju ichi
To mi mo to, (fot. 18) wy bie ra jąc na pierw -

sze miej sce aki tę ja poń ską, na dru gie aki -
tę ame ry kań ską, shikoku, to sę, shi bę,
szpi ca ja poń skie go (ni hon su pit t su), uro -
dzo ne go w Sankt Pe ters bur gu, ale miesz -
ka ją ce go w Niem czech, (fot. 19) oraz
na miej scu koń czą cym staw kę – ki shu.

Koń cząc już, przy to czę w skró cie frag -
men ty ar ty ku łu, któ ry uka zał się w 1934
ro ku w Pol sce, w pe rio dy ku Mój Pies
nr 5/6 (maj/czer wiec). „Psy Ja poń skie”,
opra co wa ny na podstawie źró deł ja poń -
skich przez Ta de usza Ros sa. A w nim czy -
ta my m.in. Re pre zen ta cyj nym psem kra -
iny Wscho dzą ce go Słoń ca jest Nip pon -inu
(co zna czy po pro stu: pies ja poń ski); ra sa
ta do dziś dnia utrzy ma ła w 100 pro cen -
tach czy stość swe go drze wa ge ne alo gicz -
ne go. Dru gim bar dzo wa żnym człon kiem
ro dzi ny psów ja poń skich jest typ, po wsta -
ły ze skrzy żo wa nia ra sy ro dzi mej z eu ro -
pej ską. Typ ten, w któ rym oczy wi ście mo -

że my za uwa żyć da le ko idą ce zró żnicz ko -
wa nia, pod cią ga się pod ogól ną na zwę
To sa -inu (pies to sa).

Nip pon -inu – obec nie rzad ki i znaj du -
ją cy się ra czej na wy mar ciu – po sia da ce -
chy cha rak te ry stycz ne, wy bit nie od ró ż -
nia ją ce go od in nych ras psów ja poń -
skich. Ma łe uszy, ster czą ce pro sto, jak
u wil ka, ogon za wi nię ty aż na grzbiet lub
nie co na bok (in ne psy o pro stych ogo -
nach są od mia ną po cho dzą cą z Ka go shi -
ma na wy spie Ky ushu), cien ka bło -
na na po do bień stwo płe twy mię dzy pa -
zu ra mi łap, co da je cha rak te ry stycz ny
od cisk na śnie gu – oto głów ne z cech,
wła ści wych ra sie Nip pon -inu. Co do wa gi
i wiel ko ści ra sa ta ró żni się znacz nie
na pół no cy i po łu dniu: na wy spie Ho ka -
ido oraz na Sa cha li nie (ka ra fu to) Nip -
pon -inu wa ży od 66 do 67 kg, pod czas
gdy ku po łu dnio wi wraz ze zmia ną kli -
ma tu pies ma le je co raz bar dziej, a na da -
le kim po łu dniu wa ga je go do cho dzi
do 1/6 cię ża ru psów pół no cy. Je że li cho -
dzi o po cho dze nie ra sy Nip pon -inu nie
ule ga wąt pli wo ści, iż od wie ków psy te
znaj do wa ły się już na wy spach ja poń -
skich. Na wet psy chi ka tych stwo rzeń
zda je się w zu peł no ści zga dzać z psy chi -
ką ich pa nów i no si ogól ne zna mio na ca -
łe go du cha ja poń skie go, co mo że świad -
czyć, iż przez po ko le nia duch ten był
w nich ura bia ny. By strość i od wa ga idzie
u tej ra sy w pa rze ze smu kłą, a mu sku -
lar ną bu do wą fi zycz ną. Szyb kość dzia ła -
nia i wo jow ni czość łą czą się tu z ogrom -
ną wy trwa ło ścią. Po za tem Nip pon -inu,
po dob nie jak daw ny sa mu raj, ma wro -
dzo ny wstręt do słu że nia dwu pa nom.

Do cech cha rak te ry zu ją cych psa Nip -
pon -inu mo że my do dać tę jesz cze, iż nie
uzna je on tak zwa nych psich za baw, jest
wy bit nie nie to wa rzy ski, je śli cho dzi
o wła sne psie spo łe czeń stwo, a ta kże nie
zno si żad nych piesz czot ze stro ny lu -
dzi…

Na za koń cze nie ni niej szych uwag, do -
ty czą cych psa ja poń skie go, na le ża ło by
wspo mnieć o kar le tej ro dzi ny, zwa nym
po spo li cie ja poń skim spa nie lem. Jest to
ogól ne nie po ro zu mie nie, szcze gól nie roz   -
po wszech nio ne w sa mej Ja po nii, iż te
drob ne stwo rzon ka są po cho dze nia ja -
poń skie go, pod czas gdy istot nie wy wo -
dzą się one z Chin…”

Tekst Ewa Sze li ga Sze re me ta
Zdjęcia Ewa Szeliga Szeremeta

Paweł Gąsiorski (fot. nr 7)

fot. 17

fot. 16

fot. 19

fot. 18
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Za głę bie Ruh ry od sze re gu lat nie jest
już nie miec kim cen trum prze my słu wy -
do byw cze go, nie jest już kra iną wę gla.
Licz ne nie gdyś ko pal nie i hu ty peł niąc
dziś funk cję po mni ków hi sto rii za pra sza -
ją tu ry stów z ca łe go świa ta. Za miesz ka ły
przez po nad 5 mi lio nów lu dzi daw ny In -
du strie ge biet stał się no wo cze sną me tro -
po lią aspi ru ją cą do mia na nie tyl ko nie -
miec kiej, ale i eu ro pej skiej sto li cy kul tu ry
ze zna ko mi ty mi fe sti wa la mi, kon cer ta mi,
spek ta kla mi te atrów dra ma tycz nych
i ope  ro wych, mu ze ami, bi blio te ka mi. 

Do rt mund jest wa żną czę ścią Za głę bia
Ruh ry. Roz le głe, pięk nie po ło żo ne mia -
sto, w któ rym – jak mó wią je go miesz -
kań cy – nie tyl ko nie bo jest czy ste i błę -
kit ne, no wo cze sny ośro dek ko mu ni ka -
cyj ny, pe łen buj nej zie le ni, in te re su ją cej
ar chi tek tu ry i miejsc ak tyw ne go wy po -
czyn ku. Dla ki bi ców pił ki no żnej jest Do -
rt mund obok Mo na chium miej scem czę -
stych kon tak tów z wy da rze nia mi pił kar -
ski mi na naj wy ższym po zio mie, tu bo -
wiem na Si gnal Idu na Park Sta dion ma
swo ją sie dzi bę je den z naj słyn niej szych
klu bów pił kar skich współ cze sne go świa -
ta – Bo rus sia Do rt mund. To jed no z naj -
więk szych miast re gio nu ze swy mi no -
wo cze sny mi i prze stron ny mi obiek ta mi
eks po zy cyj ny mi West fa len hal len jest też
zna nym w świe cie cen trum mię dzy na ro -
do wych spo tkań han dlo wych.

Wła śnie w West fa le hal len, w dniach
od 9 do 11 ma ja bie żą ce go ro ku od by -
wa ły się jed no cze śnie dwie wiel kie wy -
sta wy: Hund und Katz VDH Eu ro pa sie -
ger oraz In ter na tio na le Aus stel lung.
Łącz nie na obie wy sta wy zgło szo no po -
nad 8300 psów 230 ras, z udzia łem wy -
staw ców re pre zen tu ją cych 34 na ro do -
wo ści. W wy sta wie VDH Eu ro pa sie ger,
nie co więk szej (po nad 5,000 psów),
w ka żdym z trzech dni, w 50 rin gach
pra co wa ło 123 sę dziów mię dzy na ro do -
wych z 16 kra jów człon kow skich FCI.
Z Pol ski, po za mną, w nie dziel nej czę ści
wy sta wy owczar ki szkoc kie dłu go -
i krót ko wło se oce niał Je rzy Ol szew ski. 

W in au gu ru ją cy trzy dnio we pre zen ta -
cje pią tek, w rin gach przed sta wi ły się
gru py: III, VII, VIII i X. 

Wy żły ras kon ty nen tal nych oce nia li
pa no wie: Hans Wi bli shau ser i dr Pe ter
Bey ers dorf. Ten pierw szy miał w rin gu
mię dzy in ny mi 10 wy żłów we imar skich
krót ko wło sych i tyl ko jed ne go dłu go wło -
se go, 9 wy żłów wę gier skich krót ko wło -
sych i 3 w od mia nie szorst ko wło sej
oraz 4 po cho dzą ce z jed nej ho dow li „Of
Sta by Is land” fry zyj skie wy żły sta by ho -
un. Ra sy nie miec kie, ku mo je mu zdzi -
wie niu nie wy pa dły ilo ścio wo naj le piej,
z ja ko ścią zresz tą by ło po dob nie. Sztan -
da ro we wy żły krót ko wło se sta no wi ły
gru pę naj licz niej szą ale by ło ich tyl ko 8.
Szorst ko wło sych, prze cięt nej uro dy za le -
d wie 6, dłu go wło se je dy nie 2, nad to trój -
ka du żych mun ster lan de rów i po je dyn -
czy eg zem plarz znacz nie po wszech niej -
sze go u nas ma łe go mun ster lan de ra. 

W rin gu dr. Bey ers dor fa by ło po dob -
nie: po je dyn cze eg zem pla rze pu del po in -
te ra, per di gu eiro por tu gu es oraz fran cu -
skiej ra sy epa gneul bleu de Pi car die,
czwór ka bar dzo wy rów na nych w ty pie
ho len der skich drent sche pa trij shond
i obie ra sy wło skie ze spo rą li czeb ną
prze wa gą spi no ne. 

Piąt kę ras wy żłów bry tyj skich roz pi sa -
no na dwa są sia du ją ce ze so bą rin gi.
W jed nym z nich zna ny an giel ski ar bi ter
Frank Ka ne oce niał wy łącz nie psy i miał
ich w su mie 58, mnie na to miast przy pa -
dła w udzia le oce na 57 suk. U nie go
i u mnie naj sil niej szą for ma cją by ły ma -
ho nio we se te ry ir landz kie (ra zem 44),
nie wie le mniej zgło szo no gor do nów
(36). Szcze gól nie mi bli skie se te ry an -
giel skie w licz bie 20 psów i suk sta nę ły -
by w ta kiej kla sy fi ka cji na miej scu trze -
cim, po zo sta łe dwie ra sy to już tyl ko 7
po in te rów i 8 ir lan dów w wer sji czer wo -
no -bia łej.

Rin gi, jak już wspo mnia łem są sia do -
wa ły ze so bą i or ga ni za to rzy usta li li, że
wy bo ru zwy cięz ców ras: se ter ir landz ki
ma ho nio wy oraz czer wo no – bia ły do ko -

nam ja, na to miast naj lep sze go gor do na,
la we ra ka i po in te ra wska że Frank Ka ne.

CA CIB i ty tuł Eu ro pa sie ger VDH Do rt -
mund 2014 w staw ce suk se te rów ir -
landz kich ma ho nio wych tra fił do bar dzo
pro por cjo nal nej, ele ganc kiej in ter cham -
pion ki re pre zen tu ją cej Da nię – Du bli ner
MAC ADA MIA, jed nak ra sę wy grał zwy -
cię ski pies z rin gu Fran ka Ka ne, pol ski
cham pion Mel dor -Sett EYE CAT CHER
Re na ty Ol szew skiej z Ko mo ro wa. Pięk ny,
w do brym ty pie, świet nie po ru sza ją cy się
przy po mniał mi pew ne go zna ko mi te go
ir lan da sprzed lat, miesz ka ją ce go w war -
szaw skim do mu Elżbie ty i Włod ka Szy -
ców, in ter cham pio na Con ne ma ra’s FIN -
GAL. Upły nę ło wie le cza su, dziś ma my
w Pol sce zna ko mi te se te ry ir landz kie,
znacz nie wy ższej kla sy od tych, z któ ry -
mi ry wa li zo wał ów Fin gal i ten Eye Cat -
cher jest te go naj lep szym przy kła dem,
to też z przy jem no ścią uho no ro wa łem go
ty tu łem Best Of Bre ed. W kla sie otwar tej
psów tej ra sy swo ją ry wa li za cję z kil ko -
ma kon ku ren ta mi to czył in ny zna ny mi
ir land, uro dzo ny w An glii, lecz miesz ka -
ją cy w gnieź nień skim koj cu Z Or sza ku
Chro bre go – Ja cwi lins PER FECT ISN’T
EASY. Wy sta wio ny przez Zbi gnie wa
Dzion ka otrzy mał oce nę do sko na łą i lo -
ka tę III. Dla peł nej in for ma cji po dam, że
w tej sa mej kla sie po ka zał się ta kże BA -
ZYL Ry si Wy krot, pies wy staw cy nie -
miec kie go, po cho dzą cy z jed nej z naj -
star szych na szych ho dow li tej ra sy w Ko -
by lan ce koło Star gar du Szcze ciń skie go.
Swój udział w wy sta wie za koń czył rów -
nież oce ną do sko na łą. 

Naj lep szą su ką se te ra ir landz kie go
czer wo no -bia łe go zo sta ła wy sta wio na
w kla sie otwar tej, re pre zen tu ją ca Pol skę
Cor ran roo CA RO LI NE Ju sty ny Ro jek. Dla
niej CA CIB, a re zer wo wy cer ty fi kat dla
in nej su ki tej sa mej wy staw czy ni – dla
cham pion ki Red mo re BRI GHT DIA -
MOND, za tem suk ces po dwój ny! W po -
rów na niu o zwy cię stwo ra sy odro bi nę le -
piej za pre zen to wał się nie miec ki pies
z kla sy po śred niej Red Fel low’s NOR -

Wyżły ras angielskich – Wystawa 
VDH EU RO PA SIE GER DO RT MUND 2014
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DACH TY RO NEN i je mu przy padł ty tuł
Best Of Bre ed.

Se te ry szkoc kie są w Niem czech bar -
dziej po pu lar ne niż u nas i znacz na część
z nich le gi ty mu je się zna ko mi ty mi ro do -
wo da mi. Przez wie le ostat nich lat pol ski
do ro bek ho dow la ny tej ra sy naj de li kat niej
mó wiąc od sta wał nie co od te go czym mo -
gli po chwa lić się na si za chod ni są sie dzi
lecz na szczę ście okres ten ma my już chy -
ba za so bą. Jed na z pol skich wio dą cych
dziś ho dow li – Z Oj cow skiej Do li ny po ka -
za ła dwa swo je psy: EVE NING STAR wy -
staw ców nie miec kich, któ ry zwy cię żył
w kla sie mło dzie ży oraz DO LCE LINK
EVE RY WHE RE, pol skiej wy staw czy ni
Mag da le ny Du dy, któ ry trium fo wał w kla -
sie po śred niej. CA CIB tra fił do ho len der -
skie go cham pio na Bo ur ne field IVE AR RI -
VED, psa któ ry w po rów na niu o zwy cię -
stwo ra sy po ko nał su kę z mo je go rin gu,
rów nież cham pion kę Fo re ster’s RE MEM -
BER ME OF DARK MO OR nie miec kiej wy -
staw czy ni An ke Pan zner. 

Kil ka pol skich ak cen tów rów nież
w staw kach se te rów an giel skich. Uro -
dzo na we wro cław skim do mu Ewy
i Alek san dry Naj sa rek TIL LIA Si ma ri lion
wy sta wio na zo sta ła bez kon ku ren tek
w kla sie po śred niej z oce ną do sko na łą.
Naj now szy an giel ski im port wzmac nia ją -
cy ho dow lę Z Or sza ku Chro bre go, mło dy
do sko na le roz wi ja ją cy się pies Qu en sha
NI GHT FE VER naj pierw zwy cię sko roz -
pra wił się z kon ku ren ta mi w kla sie po -

śred niej, a chwi lę po tem uzy skał re zer -
wo wy CA CIB ustę pu jąc je dy nie cham pio -
no wi Fan ta il’s KNOCK OUT, psu któ re go
oj cem jest nasz naj bar dziej uty tu ło wa ny
se ter an giel ski Wan sley da le Or szak
PRIN CE. Szczę śli wie też dla te go wła -
śnie, bar dzo bry tyj skie go w ty pie psa ho -
len der skiej wy staw czy ni Yolan dy Mau -
riks za koń czy ło się po rów na nie z su ką
nie miec kiej ho dow czy ni Tan ji Pan kotsch,
pro por cjo nal ną i ele ganc ką Char ming
Va ga bonds CE CI LEA CAL LA. Sę dzia nie
miał jed nak cie nia wąt pli wo ści i ty tuł
Best Of Bre ed po wę dro wał do Ho lan dii.

Tyl ko dwa psy re pre zen to wa ły naj bar -
dziej szla chet ną ra sę wy żłów bry tyj skich
– po in te rów. Bel gij ski cham pion HI PO -
INT SE DUC TI VE Lia ison bez tru du po ko -
nał kon ku ren ta z kla sy użyt ko wej i sta nął
do po rów na nia o ra sę z naj lep szą su ką
z mo je go rin gu, wiel kiej uro dy in ter -
cham pion ką VE SNĄ Z Me sin ske Ha jo -
vny, wy ho do wa ną w Cze chach, wy sta -
wio ną przez Niem kę Chri sti ne Ebe ling.
Su ka, któ ra mo im zda niem gó ro wa ła
uro dą nie tyl ko nad wszyst ki mi po in te ra -
mi tej wy sta wy, nie da ła naj mniej szych
szans psu i wy gra ła ra sę w cu glach,
a Frank Ka ne jesz cze dłu go po tym roz -
strzy gnię ciu nie szczę dził jej słów za -
chwy tu. Nie był to ko niec jej suk ce sów
te go dnia, na stą pił bo wiem po po łu dnio -
wy czas fi na łów i wy bór naj lep sze go psa
gru py VII FCI po wie rzo no nie miec kie mu
sę dzie mu dr. Han so wi Er har do wi Grut t -

ne ro wi. Ku mo jej wiel kiej ra do ści su ka ta
zo sta ła dru gim naj lep szym wy żłem tej
wy sta wy prze gry wa jąc je dy nie z nie sa -
mo wi tym wło skim brac co, wzor co wym
wręcz psem z kla sy użyt ko wej imie niem
BREN NO, na le żą cym do wło skie go ho -
dow cy Pa olo Co de lup pi, tak da le ce do -
sko na łym, że po ra żka z nim w wa run -
kach ka żdej wy sta wy uj my na ho no rze
nie przy nie sie. Miej sce trze cie na po dium
gru py VII za jął dość nie ocze ki wa nie pe di -
gu eiro por tu gu es VIC COR, je dy ny przed -
sta wi ciel tej nie czę sto oglą da nej na wy -
sta wach ra sy, wy sta wio ny w kla sie
otwar tej przez ho dow cę z Ho lan dii. 

Na za koń cze nie do dam, że wy mie nio -
ny wy żej BREN NO, krót ko wło sy wy żeł
wło ski sta nął na trze cim stop niu po dium
w wy bo rze Best In Show tej wy sta wy
i jed no cze śnie zo stał naj pięk niej szym
psem to czą cej się rów no le gle wy sta wy
mię dzy na ro do wej. Tak wy glą da praw -
dzi wy suk ces psa, ho dow cy i wy staw cy! 

Bę dę wspo mi nał Do rt mund 2014
z sen ty men tem. To do bre dla mnie do -
świad cze nie. Dwie du że, li czą ce się w ky -
no lo gicz nym świe cie wy sta wy, pod wie -
lo ma wzglę da mi po dob ne do or ga ni zo -
wa nych przez nas od lat w Po zna niu, do -
sko na łe pod wzglę dem or ga ni za cyj nym,
in te re su ją ce w uję ciu ky no lo gicz nym,
z mi łą, ko le żeń ską at mos fe rą. Cie szę się,
że mo głem tam być.

Tekst i zdję cie Ta de usz Chwal ny 
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W Pol sce pa nu je prze ko na nie, że je dy -
nie słusz ną ra są pa ster ską jest ro dzi my
owcza rek pod ha lań ski. Tymcza sem
„pod  ha lan” zo stał wy ho do wa ny do pil -
no wa nia sta da przed dra pie żni ka mi, nie
do pro wa dze nia.

Styl Tra dy cyj ny, to typ pra cy ja kie go
wy ma ga no od owczar ków w za chod niej
Eu ro pie. Co dzien nie mia ły pro wa dzić
sta do na miej sce wy pa su, czę sto dro ga -
mi pu blicz ny mi wzdłuż pól upraw nych.
Przez ca ły dzień pil no wa ły, że by zwie -
rzę ta po zo sta ły bez piecz ne w ob rę bie
wy zna czo ne go pa stwi ska. Nie mal cią gle
w ru chu, nie ustan nie kon cen tru jąc się
na za da niu, ści śle współ pra cu jąc z czło -
wie kiem. 

Te go ty pu pa ster stwo by ło nie zna ne
na te re nach Pol ski. Od 2003 ro ku mo żna
by ło po dzi wiać głów nie bor der col lie
na po ka zach, po tem za wo dach. Tria le
w sty lu tra dy cyj nym roz gry wa ne są
od 2009 r. Pa ster stwo ada ptu je się nie
tyl ko ja ko sport, ale w co dzien nej pra cy.
Co raz czę ściej psy – po moc ni cy są świa -
do mie wy ko rzy sty wa ne w go spo dar -
stwie nie tyl ko przy owcach, rów nież

przy by dle mlecz nym i mię snym oraz
dro biu.

W ostat ni week end czerw ca 2014
roku od by ły się Pierw sze Mi strzo stwa
Pol ski w Wy pa sa niu Owiec w Sty lu Tra -
dy cyj nym, w Je sion ce w go spo dar stwie
Pa stusz ko wo. Or ga ni za to rem był Od -
dział War szaw ski ZKwP. Do sę dzio wa nia

za pro szo no Phi lip pa He int za z Fran cji.
Sę dzie go z po nad 30 let nim do świad cze -
niem, któ ry bie rze czyn ny udział w pra -
cach ko mi sji d/s pa sie nia przy So ciété
Cen tra le Ca ni ne (Zwią zek Ky no lo gicz ny
we Fran cji) oraz uczy pa ste rzy i za wod -
ni ków.

Pierw sze go dnia wy star to wa ły czte ry
psy w Tria lach w kla sie 2.

Dwa psy przy stą pi ły do mię dzy na ro -
do we go te stu pra cy, czy li HWT -TS (Her -
ding Wor king Test -Tra di tio nal Sty le).
Zda nie te go eg za mi nu upraw nia do wy -
stę po wa nia w kla sie użyt ko wej na wy -
sta wach oraz li czy się w przy zna niu ty tu -
łu Mię dzy na ro do we go Cham pio na Pięk -
no ści (CIB).

Dla no wi cju szy, któ rzy le d wie za czy -
na ją lub chcą spraw dzić swo je psy, zor -
ga ni zo wa ne zo sta ły Pró by In stynk tu Pa -
ster skie go dla psów pra cu ją cych w sty lu
tra dy cyj nym oraz dla bor der col lie. Ra sa
ta oraz au stra lij ski kel pie ma ją osob ne
re gu la mi ny: Co lec tion Sty le.

W kra jach, gdzie pa ster stwo jest tra -
dy cją, ho dow cy dba ją o to, że by ich psy

Mi strzo stwa Pol ski w Wy pa sa niu Owiec
w Sty lu Tra dy cyj nym 

według re gu la mi nów IHT -TS FCI 
(In ter na tio na le Her ding Trial – Tra di tio nal Sty le)

Podium oraz wszyscy uczestnicy w klasie 1 wraz z sędzią Philippe Heintzem

Mi strz Pol ski,  au stra lian cat tle dog SA GA Astra Ca ni na, prze wod nicz ka Ja dwi ga Cho dzeń



mia ły mo żli wość za li cze nia ta kiej pró by.
Na przy kład we Fran cji więk szość uty tu -
ło wa nych psów ma rów nież za li czo ny
CANT (Cer ti fi cat d’Ap ti tu de Na tu rel au
Tro upe au).

W so bo tę 28 czerw ca do PIP przy stą -
pi ło 10 psów, wszyst kie go za li czy ły.

W nie dzie lę umie jęt no ści pre zen to wa ły
trzy psy w kla sie 3 oraz osiem, z je de na -
stu zgło szo nych, w kla sie 1.

Wy ni ki Za wo dów:

HWT -TS 
australian cattle dog BOURBON THE
FINE SKIP PER Au sAu ras, prze wod nik
Pa weł No wak; test za li czo ny
owcza rek nie miec ki krót ko wło sy CHARM
Kra sno oc ko, prze wod nik Ja cek Cu priak;
test za li czo ny

IHT -TS 1 
lo ka ta 1, Mistrz Pol ski w Kla sie 1:
owcza rek au stra lij ski BAKSZ TAG Ba ri -
tus, prze wod nicz ka Alek san dra Krup ska
lo ka ta 2, Wicemistrz Pol ski w Kla sie 1:
be ar ded col lie GRA CIO US LA DY Smart -
ness prze wod nicz ka: Iwo na Sa ła ta
lo ka ta 3, II Wicemistrz Pol ski w Kla sie 1:
we lsh cor gi car di gan UFF UFF Vir go Ve -
sta lis, prze wod nicz ka Ewa Do mań ska
lo ka ta 4: au stra lian cat tle dog YOOT -
SHEN CA Astra Ca ni na, prze wod nicz ka
Ja dwi ga Cho dzeń
lo ka ta 5: owcza rek fran cu ski be au ce ron
HAT SYA Astra Ca ni na, prze wod nicz ka
Ja dwi ga Cho dzeń
lo ka ta 6: owcza rek bel gij ski te rvu eren
ZO EY -DI -YI Dart, prze wod nicz ka An -
na Woj cie chow ska Kraw czyk

lo ka ta 7: owcza rek au stra lij ski CUD DY,
prze wod nicz ka Ka ro li na Za wi stow ska
lo ka ta 8: be ar ded col lie CA PRI Ro nyć,
prze wod nicz ka Iwo na Sa ła ta 

IHT -TS 2
lo ka ta 1: bo uvier des ar den nes DO RI CA
de la Ber ge rie Bo ur bon na ise, prze wod -
nicz ka Mar ti na Au frecht z Nie miec
lo ka ta 2: bo uvier des ar den nes GIU LET -
TA du Blo fa gnu, prze wod nicz ka Mar ti -
na Au frecht z Nie miec

Nie ste ty, we dług re gu la mi nu naj lep sze
psy nie mo gły zo stać uho no ro wa ne ty tu -
łem Mi strza Pol ski po nie waż nie są za re -
je stro wa ne w Pol sce.

Mi strzem Pol ski zo stał pies, któ ry za jął
lo ka tę 3, au stra lian cat tle dog SA GA
Astra Ca ni na, prze wod nicz ka Ja dwi ga
Cho dzeń
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Mi strz Pol ski w Kla sie 1, owcza rek au stra lij ski BAKSZ TAG Ba ri tus, prze wod nicz ka Alek san dra Krup ska

Mistrz Pol ski w Kla sie 3, owcza rek sze tlandz ki KA LI ME RO Per la z Po la b, prze wod nicz ka 
Alek san dra Ro siak

Wicemi strz Pol ski w kla sie 2 be ar ded col lie FAL CORN FO RE VER Ma ri nus, prze wod nicz ka 
Agniesz ka Choj now ska
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Wicemi strzem Pol ski w Kla sie 2: zo -
stał pies z lo ka tą 4 be ar ded col lie FAL -
CORN FO RE VER Ma ri nus, prze wod nicz -
ka Agniesz ka Choj now ska

IHT -TS 3
lo ka ta 1, CAT, Mistrz Pol ski w Kla sie 3:
owcza rek sze tlandz ki KA LI ME RO Per la
z Po la bi, prze wod nicz ka Alek san dra Ro -
siak
lo ka ta 2, res. CAT, Wicemistrz Pol ski
w Kla sie 3: owcza rek bel gij ski la ke no is
Lak ke bos AZ TRA, prze wod nik An -
na Szy ma niak
lo ka ta 3, II Wicemistrz Pol ski w Kla sie 3:
owcza rek sze tlandz ki DIA MOND BOY
Mo da na Suk ces, prze wod nicz ka Alek -
san dra Ro siak.

Sę dzia po chwa lił po ziom przy go to wa -
nia na szych psów oraz spo sób ich pra cy
i pro wa dze nia, tym bar dziej, że Pol ska
nie ma swo je go de le ga ta w Ko mi sji Pra -
cy Psa Pa ster skie go przy FCI.

Do ce nił rów nież mno gość ras, któ re
wzię ły udział w im pre zie, a by ły to: 6
owczar ków sze tlandz kich, po 3 be ar ded
col lie, au stra lian cat tle do gi, owczar ki au -
stra lij skie, 2 bo uvie ry des ar de nes, ow -
czar ki szkoc kie krót ko wło se, owczar ki
nie miec kie krót ko - i dłu go wło se oraz po -
je dyn czo: owcza rek szkoc ki dłu go wło sy,
bor der col lie, we lsh cor gi car di gan, be au -
ce ron, owczar ki bel gij skie te rvu eren i la -
ke no is. 

Pa ster stwo nie jest za re zer wo wa ne
wy łącz nie dla osób, któ re po sia da ją go -
spo dar stwo rol ne i in wen tarz. Mo żna je
trak to wać jak sport, do je żdża jąc na tre -
nin gi 2 ra zy w mie sią cu. Pies ma mo żli -
wość re ali zo wa nia się pod czas pra cy,
do któ rej zo stał stwo rzo ny. Trze ba pa -
mię tać, że dla owczar ka ka żdy in ny sport
jest na miast ką pa sie nia. Tre nu jąc pa ster -
stwo mo żna wy pra co wać nie po wta rzal ną
więź, po ro zu mie nie i po słu szeń stwo, wy -
eli mi no wać agre sję i nie kon tro lo wa ne po -
go nie za zwie rzę ta mi czy po jaz da mi me -
cha nicz ny mi. 

Mo że być al ter na ty wą dla prze ciw ni -
ków spor tów obro ny czy li IPO, po nie waż
więk szość ras z gru py I FCI oraz wy bra ne
z grup II i V ma mo żli wość uzy ska nia WCC
(wor king class cer ti fi ca te) po zda niu HWT
i wy stę po wa nia w kla sie użyt ko wej na wy -
sta wach psów ra so wych. Li stę ras mo żna
zna leźć na stro nach FCI.

Tekst Ja dwi ga Cho dzeń
Zdjęcia Agnieszka Chojnowska

Aleksandra Rosiak
Klaudia Szymańska 

Mistrzowie Polski w Wypasaniu Owiec 2014, klasa 3, 2, 1

Zwycięzcy klasy 2 i sędzia Philippe Heintz

Zwycięzcy klasy 3 i sędzia Philippe Heintz
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Nie mal 1800 psów zja wi ło się w pierw szy czerw co wy week -
end w Lesz nie, na wy sta wie mię dzy na ro do wej „Pre sti ge
2014”. Po dob nie jak przed ro kiem wy sta wa od by ła się na lot -
ni sku Cen tral nej Szko ły Szy bow co wej, po czę ści na te re nie
otwar tym, po czę ści zaś w prze stron nej ha li bę dą cej – jak są dzę
– do mem dla tych wspa nia łych bez sil ni ko wych sa mo lo tów
w po rach ro ku nie przy ja znych la ta niu. To do bre miej sce, z du -
żą prze strze nią, ła twym do jaz dem, ob szer ny mi par kin ga mi,
do brym za ple czem ga stro no micz nym i sa ni tar nym. W mi nio -
nych la tach wy sta wy te czę sto od by wa ły się na po wszech nie
zna nym lesz czyń skim obiek cie spor to wym – na sta dio nie żu żlo -
wym im. Al fre da Smocz ka ale dziś, kie dy żu żel lesz czyń ski
moc no osa dził się w czo łów ce te go spor tu w kra ju, a spo tka nia
li go we praw dzi wie elek try zu ją lesz czyń ską spo łecz ność, pew -
nie wy ko rzy sta nie obiek tu dla in nych ce lów jest ma ło praw do -
po dob ne. Stra ta to jed nak żad na, bo wiem to co ofe ru je ho dow -
com i wy staw com psów ra so wych Cen tral na Szko ła Szy bow co -
wa ze wszech miar za słu gu je na uzna nie. 

Pra wie 1800 psów spo śród 192 ras – to du żo, choć oczy wi -
ście w prze szło ści by wa ło wię cej, ale pro blem ten dziś do ty ka
prze cież wszyst kie od dzia ły Związ ku. W pięt na stu rin gach oce -
nia ne by ły przez sę dziów pol skich oraz go ści z za gra ni cy: Vie rę
Sta viar ską ze Sło wa cji, Lud mi łę Ni ki ti nę i Yanę Ga vri lo vą z Ro -
sji, Vla do Pi skaya ze Sło wa cji, Ra fa ela Ma lo Al cru do z Hisz pa nii
oraz Ge rar da Jip pin ga z Ho lan dii.

Pierw sze go dnia przed sta wi ły się psy grup: I, III, IV, V i VIII,
a kon ku ren cje fi na ło we roz po czę ły się, jak zwy kle od wy bo ru
Naj pięk niej sze go Młod sze go Szcze nię cia. Lud mi ła Ni ki ti -
na wśród tych naj młod szych, roz po czy na ją cych do pie ro swo ją
przy go dę z rin ga mi wy sta wo wy mi po sta no wi ła uho no ro wać lo -
ka tą pierw szą NOR MA NA Pre mie ra Po land FCI, prze ślicz ne go
po me ra nia na Bo że ny Bor kow skiej-Gro cha li. Dru ga przy pa dła
su ce sa mo je da BE LOE CHU DO ZHEM CHU ZHI NA Po ljar no go Si -
ja ni ja im por to wa nej do kra ju z Ro sji, trze cie miej sce dla be ar -
ded col lie Ro xy lin CHRI ST MAS TRUF FLE, psa na le żą ce go
do Mał go rza ty Fi gas oraz miej sce czwar te dla briar da MA DLEY
Se cret Sto ry, za le d wie czte ro mie sięcz ne go pło we go psa Ro ber -
ta Ro si ka.

Le szek Siej kow ski wska zał Naj pięk niej sze Szcze nię te go dnia
wy sta wy. Zo stał nim jam nik szorst ko wło sy stan dar do wy, su ka
EBA DI Her bu Flin ta. W tym fi na le obok niej, na miej scu dru gim
rów nież su ka, sa moy ed UTO PIA D. B. Arc tic (cór ka zna ko mi tej
Extra va gan ce Of Co ol Wa ter Be aty Ja siń skiej). Lo ka ta trze cia
dla ja poń skie go aki ty EIT SU KU NI Go Shi ro ia ra shi, prę go wa ne -
go psa Ol gi Sie jek – Przy był i czwar ta dla gol den re trie ve ra DO -
LAR Ade ka tos Po land FCI, psa wy ho do wa ne go w czę sto chow -
skim koj cu To ma sza Sła wi ka.

Pięk ny be ar ded col lie Tru cham MY BRIL LAN TI NO TA LE, do -
sko na le zbu do wa ny, mło dy, świet nie za po wia da ją cy się pies
od niósł swój za słu żo ny suk ces w wy bo rze Naj pięk niej sze go Ju -
nio ra wy sta wy. Pro fe sor An drzej Kaź mier ski do fi na ło wej
czwór ki za pro sił jesz cze ame ri can staf ford shi re ter rie ra, błę kit -
no -bia łą su kę DA NE HALL QU EEN Ja mag -Ol wska zu jąc jej lo ka -

tę dru gą oraz aire da le ter rie ra, ta kże su kę MA ESTRIĘ Po ezja
Ru chu, któ rej przy pa dło miej sce trze cie. Na czwar tym la got to
ro ma gno lo, efek tow ny, do sko na le pre zen tu ją cy się bia ło
umasz czo ny pies BRU TUS Z Ustroń skie go Za kąt ka.

Wresz cie psy naj star sze i Yana Ga vri lo va, któ ra ty tuł Naj lep -
sze go We te ra na przy zna ła zna nej z wie lu wy staw su ce si be rian
hu sky, zło to -bia łej, dziś już dzie się cio let niej Win ter frost’s BET -
TY BO OP. Su ka w zna ko mi tej for mie, a i Jo se Lu is Go mez San -
chez po ka zał ją naj le piej jak mógł i wy gra na przy szła sto sun ko -
wo ła two. W tym fi na le ka żdy pies mo że czuć się jak zwy cięz -
ca, wy pa da więc po gra tu lo wać suk ce sów po zo sta łym wy brań -
com ro syj skiej sę dzi : an giel skie mu coc ker spa nie lo wi, su ce
GRE TA Ga li da (uro dzo nej w 2002 ro ku!), któ ra sta nę ła na dru -
gim stop niu po dium, ame ry kań skie mu staf ford shi re te rie ro wi,
su ce Abra ka da bra TA BOO, dla któ rej prze zna czo no miej sce
trze cie oraz czwar te mu w tym roz da niu, li czą ce mu już dzie więć
lat gol de no wi AKIM Ade ka tos Po land.

Naj pięk niej szym przed sta wi cie lem ras pol skich zo stał pol -
skim owcza rek ni zin ny, Po nad to AN TOSZ, pies z kla sy otwar -
tej, wy ho do wa ny przez An nę Do mi niak, na le żą cy do Mo ni ki
Bar to sik.

W gru pie I pięk ny wy stęp mło de go briar da MA RON Du Ma -
no ir No ble, ro słe go, krzep kie go, w pło wym umasz cze niu,

LESZC ZYŃ SKI „PRE STI GE 2014”

Gr. I FCI

Naj pięk niej szy Ju nio r  (sobota)
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świet nie pre zen tu ją ce go się za rów no w sta ty ce, jak i w ru chu.
Im por to wa ny do Pol ski ja ko ma lut kie szcze nię, dziś miesz ka
w przy ja znym tej ra sie do mu pp. Iwo ny i Mar ka Gi ster ków
w Ko sza li nie. Od niósł zwy cię stwo w tym fi na le po ko nu jąc rów -
nie do sko na łe go szkoc kie go col lie dłu go wło se go, śnia de go
Sam ha ven SCO UT, mło dzie żo we go cham pio na Pol ski, ta kże
uro dzo ne go po za gra ni ca mi i na le żą ce go obec nie do Ga brie li
Grub by. Trze cią lo ka tę Mał go rza ta Ha łas prze zna czy ła dla
owczar ka au stra lij skie go w ty pie ame ry kań skim, DEL CAU FO -
SCA F Dark Pe tal, mło dzie żo wej, trój barw nej su ki wy ho do wa -
nej przez Be atę Le śniak. Staw kę fi na li stów gru py za mknę ła IN -
NES KA ZA RI Toyo-Ken, rów nież mło dzie żo wa su ka au stra lian
cat tle dog, na le żą ca do Ani ty i Ja ro sła wa Grun tów.

Czwór kę naj pięk niej szych te rie rów wy sta wy wska zał prze -
wod ni czą cy Za rzą du Głów ne go ZKwP, Jan Ga jew ski. Ty tuł Best
Of Gro up tra fił do ame ri can staf ford shi re ter rie ra, pięk nej su ki
z kla sy po śred niej EVER GLA DES DRA GO NESS W Red Flo ri da,
wy sta wio nej przez swo ją ho dow czy nię We ro ni kę Ju rek. Dom
przy uli cy Te re spol skiej w Po zna niu za wsze był pe łen do sko na -
łych am staf fów, a We ron ka z pa sją kon ty nu uje ro dzin ne tra dy -
cje i – dziś już sa mo dziel nie – od no si w tej pra cy praw dzi we
suk ce sy. Wy sta wia ny ak tu al nie du et: EXCA LI BUR DRA GON &
EVER GLA DES DRA GO NESS W Red Flo ri da to psy na praw dę
wiel kiej uro dy. Miej sce dru gie na po dium dla york shi re ter rie ra
CO OL MO HI TO STYL Jan ta ro wa Fu ga FCI, cham pio na Pau li ny
Pa siut. Lo ka ta trze cia dla ker ry blue, ra sy dziś bar dzo rzad kiej,
zbyt rzad kiej. Do brze że tra fi ła do rąk Eli zy Tom czak, zna nej
ho dow czy ni aire da le, być mo że po ja wią się na na szych rin gach

psy rów nie pięk ne jak ten wy bra ny do fi na ło wej roz gryw ki Bec -
lau BLUE BOY. Na miej scu czwar tym we stie, pies z kla sy po -
śred niej VEY RON Al bus Ca nis Bar ba ry Go rą cej.

W gru pie IV, u Vie ry Sta viar skiej zwy cię żył szorst ko wło sy
stan dard JAN TAR Her bu Flin ta, cham pion bę dą cy wła sno ścią
Elżbie ty Ada mo wicz. Ru dy, dłu go wło sy stan dard FA MO SO
Świa toł dycz Elżbie ty Siś kie wicz wy sta wio ny w kla sie po śred niej
za do wo lić się mu siał lo ka tą dru gą. Trze cie i czwar te miej sce,
w ko lej no ści za ję ły: krót ko wło sa, kró li cza, czar na z pod pa la -
niem su ka EL LE GIRL Pic co lo Tec kel ro syj skiej ho dow czy ni
Eka te ri ny Pi kul oraz szorst ko wło sy, mi nia tu ro wy pies z kla sy
po śred niej UGLY DUC KLING Die rvil la Bo gu sła wa Cha łu py.

Grze gorz We ron wska zał zwy cię skie go psa gru py V. Zo stał
nim szpic mi nia tu ro wy UNBE ATEN Pre mie ra Po land FCI, wiel -
kiej kla sy in ter cham pion Bo że ny Bor kow skiej-Gro cha li, pies
praw dzi wie uty tu ło wa ny, dwu krot ny Zwy cięz ca Eu ro py, lau -
reat jed nej z naj bar dziej pre sti żo wych wy staw świa ta
Crufts 2014 (Zwy cięz ca Ra sy, Zwy cięz ca Gru py Toy), jed -
na z naj ja śniej szych gwiazd pol skiej ky no lo gii. W po ko na nym
po lu po zo sta wił su kę sy be ryj skie go hu sky, czar no-bia łą in ter -
cham pion kę EXTRA VA GAN CE Of Co ol Wa ter Be aty Ja siń skiej,
któ rej przy pa dło miej sce dru gie oraz ma la mu ta ala skań skie go
SHAG GY Nor th west Arc tic wy sta wio ne go w kla sie po śred niej
przez Łu ka sza Kró la (III) i ba sen ji Nir se RA ISA, ru do-bia łą
cham pion kę na le żą cą do Ma rze ny Lo renc (IV).

La got to ro ma gno lo BRU TUS Z Ustroń skie go Za kąt ka, bia ły,
efek tow ny pies Do ro ty Si ko ry, za pre zen to wa ny w kla sie mło -
dzie ży wpierw wy grał ra sę po ko nu jąc po bra tym ców obu płci,
w więk szo ści po cho dzą cych z te go sa me go koj ca, a po tem upo -

Gr. V FCI

Gr. III FCI

Gr. IV FCI Gr.  VIII FCI
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rał się z kon ku ren cją w gru pie. W fi na le na po dium sta nę ły
obok nie go: flat co ated re trie ver FRIX Be at Mu sic, brą zo wo
umasz czo ny cham pion ho dow ców z Nie miec (II), an giel ski coc -
ker spa niel Mer ry Coc ta ils DER BY, czar nej ma ści pies z kla sy
otwar tej re pre zen tu ją cy Szwe cję (III) oraz ame ry kań ski coc ker
spa niel UNI DEN TI FIELD FLY ING OBIECT, trój barw ny cham pion
Zu za ny Kot t ne ro vej z Czech. 

Nie dziel ny Best In Show Młod szych Szcze niąt po pro wa dził
prof. An drzej Kaź mier ski i nie mal bez wa ha nia naj wy ższą oce -
ną uho no ro wał trój barw ne go dłu go wło se go chi hu ahua BEL -
LO DI MAM MA Dei Pic co li Ba star di na le żą ce go do Alek san dry
Za wadz kiej. Z przy jem no ścią przy glą da łem się pre zen ta cji mło -
dziut kiej su ki wy żła we imar skie go LI VIA Car ski Trakt FCI. Do -
sko na le zbu do wa na obie gła nie mal do ro słym, ryt micz nym kro -
kiem ca ły ob wód rin gu ho no ro we go i wy bie ga ła miej sce dru gie.
Tuż za nią ber neń czyk, ta kże su ka NEL z Lu bia nia Wiel ko pol -
skie go i czwar ty w staw ce be agle KONG Of BLUE Xan dri na.

Nie co star sze szcze nię ta naj lep sze w swo ich ra sach zo sta ły
pod da ne oce nie Lesz ka Sa la mo na. Mia łem w tej dość licz nej
staw ce swo ich mu ro wa nych fa wo ry tów i nie wie le się po my li -
łem. Sta wia łem mia no wi cie na psze nicz ne go wil cza rza ir landz -
kie go GA DHAR LACH Cur sus Ven to si Ewy So kół-Iskry i pies ten
tra fił na po dium z lo ka tą trze cią. Z uwa gą przy glą da łem się ma -
sti fo wi ty be tań skie mu, moc nej, świet nie zbu do wa nej su ce
BAC CA RA Bi sur man pro wa dzo nej przez ma łą, cał ko wi cie
na swo im za da niu skon cen tro wa ną dziew czyn kę (jak przed la -
ty Ola Szy dłow ska z bo rzo jem). Dziec ko za cho wa ło się w rin gu
wręcz pro fe sjo nal nie, a Bac ca ra we wszyst kim do trzy my wa ła
kro ku, to też wy stę po wi te go du etu to wa rzy szy ły grom kie bra -
wa. Do dam, że Bac ca ra to cór ka czo ło we go psa ho dow li Ju sty -
ny Mu siał, KUN ZANG BAL BHA GYA Bi sur man, cham pio na, któ -
ry wy grał te go rocz ną lesz czyń ską wy sta wę cham pio nów. Cór -
ka idzie naj wy raź niej w śla dy oj ca, bo wiem ten fi nał za koń czył
się wła śnie jej suk ce sem. Mło da han dler ka sto jąc na po dium
i ści ska jąc ze wszyst kich sił uko cha ne go psa ukrad kiem ocie ra -
ła łzy wzru sze nia. Dru gie miej sce przy pa dło w udzia le mal tań -
czy ko wi, su ce OLI VIA Bia łe Anioł ki Mał go rza ty Mu my ło, a lo ka -
ta czwar ta dla chi hu ahua dłu go wło se go, su ki An drze ja Cze pi ża -
ka SU PER STAR GRA CJA Gro ma da Gwiazd FCI. 

Wska za nie Naj lep sze go Ju nio ra ras nie dziel nych po wie rzo no
Grze go rzo wi We ro no wi i je go de cy zją ty tuł ten tra fił do ber neń -
czy ka FRO ZEN STAR Ba ko ti FCI, moc nej, pięk nej su ki na le żą cej
do Zo fii Sie jak. Mia sto Ło bez przed la ty ko ja rzo no ze zna ną
w kra ju stad ni ną ko ni spor to wych, dziś mi ło śni kom char tów

ko ja rzy się nie odmien nie z ho dow lą Iwo ny i Se ba stia na Kur ło -
wi czów „Ca la mus”. Ca la mu sy – co wi dać na wie lu na szych wy -
sta wach, trzy ma ją do brą for mę wie lo krot nie zwy cię ża jąc lub
przy naj mniej li cząc się w fi na łach. Tak by ło i tym ra zem w Lesz -
nie. Czar ny pod pa la ny pies ONE FOR ALL sta nął obok ta blicz ki
z nu me rem II. Lo ka ta trze cia dla goń cze go pol skie go HUN -
CWOT Kłu su ją ca Sfo ra (sy na do sko na łej Sza bli Kłu su ją ca Sfo -
ra), a czwar ta dla chiń skie go grzy wa cza Ma gic Of Suc cess
JACK HUM MER.

Wil czarz ir landz ki, uty tu ło wa na GE ISHA Fe sti na, sza ra, prę -
go wa na in ter cham pion ka Han ny Woź nej-Gil od nio sła swój ko -
lej ny suk ces, tym ra zem w fi na le we te ra nów. An drzej Ma nia
po zo sta łe lo ka to we miej sca roz dzie lił mię dzy na stę pu ją ce psy:
sznau ce ra ol brzy mie go czar ne go RE MUS Szczu ro łap z Da le kiej
Wsi na le żą ce go do Mał go rza ty Paw łow skiej (II), shih tzu BEL -
MON DO Mer lot FCI, in ter cham pio na mi mo upły wu lat bę dą ce -
go nie odmien nie w wiel kiej for mie, wy sta wio ne go przez To ma -
sza Mi siu ka (III) oraz se te ra an giel skie go w umasz cze niu blue
bel ton IWAN HOE MA XWELL Da ma Krko no se, psa wy staw czy ni
z Czech.

Ra fa el Ma lo Al cru do, sę dzia hisz pań ski po pro wa dził wy bór
naj pięk niej sze go przed sta wi cie la gru py II FCI. Bar dzo szyb ko
wska zał zwy cięz cę: sznau ce ra ol brzy mie go czar ne go UN DER -
GRO UND Dy as Po land. Szcze ciń ska ho dow la pp. Gra ba łow skich
od lat mie ści się w czo łów ce kra ju wy sta wia jąc zwy kle z suk ce sa -
mi kil ka psów i suk w ró żnych kla sach. Dru ga lo ka ta dla do go ca -
na rio LORD LI BE RA TOR De Pre sa Awan gar da, zna ne go cham -
pio na bę dą ce go wła sno ścią Woj cie cha Ko sa kow skie go. Miej sce
trze cie sę dzia prze zna czył dla mło dzie żo wej su ki bul l ma sti fa PO -
ME RA NIA Am ber Dre am Ka ta rzy ny Pie sec kiej, na to miast
na czwar tym sta nął dog nie miec ki ar le kin SWE ET SUE Mo lo -
seum, su ka z kla sy cham pio nów re pre zen tu ją ca Ro sję. 

W gru pie VI szczę ście do pi sa ło su ce be agle, Ab so lu te ly Spo -
tless DE LI CJA, wy sta wio nej w kla sie po śred niej. To masz Bud -
kow ski i je go ho dow la to naj wy raź niej eks tra kla sa ra sy, a my -
ślę, że ta kich be agle nie po wsty dzi ła by się żad na z fe de ra cji ky -
no lo gicz nych świa ta. Mał go rza ta Wie re miej czyk-Wierz chow ska
do fi na ło wej roz gryw ki za pro si ła ta kże goń cze go sło wac kie go,
su kę z kla sy po śred niej FIO NĘ z Lu to mia, bas set ho un da, su kę
RUD DY RO SE BUD V. Grun sven, wy sta wio ną rów nież w kla sie
po śred niej oraz psa ra sy rho de sian rid ge back AD DY JO NAS Ny -
am be, cham pio na wy staw czy ni z Czech. Ten rho de sian sta nął
na miej scu czwar tym, przed nim goń czy sło wac ki, a miej sce
dru gie dla bia ło-ru dej bas set ki Ro ber ta No wa ka.

Naj pięk niej szy Ju nio r  (niedziela)  

Gr. II FCI
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Wy żły oce niał w rin gu ho no ro wym Alek san der Skrzyń ski. Ty -
tu łem Best Of Gro up uho no ro wał psa wiel kiej kla sy, jed ne go
z czo ło wych ak tu al nie se te rów ir landz kich w kra ju, cham pio -
na AR GO Ry si Wy krot FCI. Uro dzo ny w Ko by lan ce, w do mu,
któ ry ma zna czą ce miej sce w hi sto rii ho dow li se te rów an giel -
skich i ir landz kich ma ho nio wych oraz czer wo no-bia łych w Pol -
sce, wy sta wio ny z ma estrią przez An nę Żwie reł ło za pre zen to -
wał się w rin gu tak, że wska za nie miej sca pierw sze go by ło wła -
ści wie for mal no ścią. Zwy cię stwo tym wa żniej sze, że po zo sta ła
trój ka psów ta kże mia ła nie ma łe szan se na suk ces, zwłasz cza
wy żeł we imar ski JO TA ARA GO NES SA A -Awa, su ka z kla sy
cham pio nów, wy ho do wa na przez An drze ja Wal cza ka, znaw cę
i mi ło śni ka ra sy. Tym ra zem dla niej miej sce dru gie i wy gra -
na z do sko na łym wy żłem nie miec kim szorst ko wło sym, mło -
dzie żo wym FAR GO Osto ja Dę bo wa Mag da le ny Mil ler-Wit czak.
Wy żłów szorst ko wło sych ma my te raz nie wie le i nie wszyst kie
za słu gu ją na naj wy ższe oce ny rin go we, ten jed nak jest ja kimś
świa teł kiem w tu ne lu i na dzie ją na lep sze ju tro. Ma za so bą nie -
speł na rok ży cia, a przed so bą wie le do bre go. Od kil ku wy staw
przy glą dam mu się z uwa gą. Czwar te miej sce przy pa dło se te ro -
wi an giel skie mu, bia ło-po ma rań czo wej su ce La tin Lo ver MA DA -
LE INE Ade li Hu ne ro vej Z Czech.

W gru pie IX po ty tuł się gnął pu del mi nia tu ro wy czar ny, FIO -
NA Od La lan ki, su ka wy ho do wa na i wy sta wio na w kla sie otwar -
tej przez Be atę Ma tław ską. Lo ka tę dru gą An na Ro gow ska prze -
zna czy ła dla mal tań czy ka, KLARK Mal te zi FCI, psa z kla sy
cham pio nów, na miej scu trze cim ca va lier king char les spa niel
w umasz cze niu blen he im Pa sca va le VA LEN TI NO nie miec kiej

ho dow czy ni Tan ji Schu mann. Miej sce czwar te za jął ro syj ski toy
dłu go wło sy, ra sa nie czę sto oglą da na na na szych wy sta wach,
Or lan di no BROAD WAY, cham pion wy ho do wa ny w Ro sji, miesz -
ka ją cy w Szcze ci nie, w do mu Je rze go Pro chen ko.

Naj lep szym char tem wy sta wy zo stał czar ny afgan, su ka Ca la -
mus MID NI GHT, cham pion ka bro nią ca barw koj ca pp. Kur ło wi -
czów. Sto czy ła wal kę o pry mat w gru pie ze zna ko mi tą GU DEL -
KĄ Arc tu rus, su ką char ta pol skie go le gi ty mu ją cą się ty tu ła mi
Zwy cięz cy Świa ta, Eu ro py, Klu bu. Yana Ga vri lo va jed nak jej
wska za ła miej sce pierw sze, char ci ca Blan ki Hor ba tow skiej
na miej scu dru gim, trze cie dla whip pe ta, bia ło-pło wej su ki
z kla sy po śred niej Whi te he ads IDA HO na le żą cej do Agniesz ki
Po goń skiej i czwar te dla char ci ka wło skie go Vin dhau ses GRA -
ZIA NO psa ma ją ce go duń skie ko rze nie, wy sta wio ne go w kla sie
po śred niej, sta no wią ce go wła sność Elżbie ty Knio ły. 

Naj pięk niej sze go przed sta wi cie la ras pol skich dru gie go dnia
wy sta wy wska zał prof. An drzej Kaź mier ski. Zo sta ła nim GU -
DEL KA Arc tu rus, je den z naj pięk niej szych i naj bar dziej uty tu ło -
wa nych na szych char tów pol skich. Wy prze dzi ła goń cze go pol -
skie go, do sko na le zbu do wa ną CY TRĘ Z Ma ho nio wej Sfo ry
(cór kę Bry lan ta Kłu su ją ca Sfo ra) bę dą cą wła sno ścią Ma rii Jan -
son. 

Za rów no w so bo tę jak i w nie dzie lę roz gry wa ny był kon kurs
Mło de go Pre zen te ra (sę dzio wie pro wa dzą cy: Vie ra Sta wiar ska
i Le szek Siej kow ski). W gru pie młod szej suk ces od nio sła Aga ta
Sa la mu cha z psem ra sy ha wań czyk BLACK JACK Z Fa bry ki
Psów, w star szej zaś – Ka sia Żak ze swo im nie od łącz nym shi ba
ARES KAI Ulu bień cy Ka si. Ka sia zo sta ła zwy cięz cą ca łe go kon -

Gr. VI FCI

Gr. VII FCI

Gr. IX FCI

Gr. X FCI
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kur su i by ło to zna ko mi te za koń cze nie jej ka rie ry w rin gach Ju -
nior Han dling. 

Ka ta rzy na Żak – ko lej na lesz czy nian ka, któ ra wznio sła się
na wy ży ny tej pięk nej dys cy pli ny ky no lo gicz nej, Mistrz Pol ski,
Pre zen ter Ro ku i re pre zen tant Pol ski na wy sta wie Cra fts spe -
cjal ną stro ną w ka ta lo gu wy sta wy „Pre sti ge 2014” po że gna ła
się z „Mło dym Pre zen te rem” ży cząc młod szym ko le żan kom
i ko le gom prze ży wa nia rów nie cu dow nych chwil w rin gach, jak
te, któ re by ły przez kil ka lat jej udzia łem.

Me mo riał im. Je rze go Żwie reł ły, je dy na ta ka kon ku ren cja fi -
na ło wa w Pol sce, od lat gosz czą ca na rin gu mię dzy na ro do wych
wy staw lesz czyń skich. Kon ku ren cja, któ rej ce lem jest wska za -
nie naj pięk niej sze go wy żła wy sta wy to dla sę dziów gru -
py VII szcze gól ny za szczyt i przy jem ność. W tym ro ku or ga ni -
za to rzy po sta wi li to za da nie przede mną. W rin gu sta wi li się
zwy cięz cy wszyst kich ras „sió dem ki” i by ły to psy na praw dę
wy so kiej kla sy, ale mnie urzekł, nie po raz pierw szy zresz tą, se -
ter ir landz ki ma ho nio wy AR GO Ry si Wy krot FCI i w ten spo sób
pu char po kil ku na stu la tach tra fił do Ko by lan ki koło Star gar du
Szcze ciń skie go, do do mu, w któ rym dziś miesz ka ro dzi na Pa -
na Je rze go Żwie reł ły.

Best In Show, ostat ni akord wszyst kich wy staw, tym ra zem
pod ba tu tą Ge rar da Jip pin ga. Czwar ta lo ka ta dla ży wio ło we go,
dy na micz ne go, nie zwy kle efek tow ne go zwy cięz cy gru py
I – owczar ka fran cu skie go ber ger de Brie MA RON Du Ma no ir
No ble. Na miej scu trze cim szpic mi nia tu ro wy UNBE ATEN Pre -
mie ra Po land FCI. Dru gie dla su ki char ta afgań skie go, Ca la mus
MID NI GHT, a pierw sze dla sznau ce ra ol brzy mie go czar ne go
UN DER GRO UND Dy as Po land.

Tak za koń czy ła się ta wy sta wa mię dzy na ro do wa, dru ga
w tym ro ku obok wy sta wy cham pio nów zre ali zo wa na pod no -
wym lesz czyń skim kie row nic twem Ma cie ja Szy dłow skie go. My -
ślę, że by ła spo tka niem ky no lo gicz nym pod ka żdym wzglę dem
uda nym, kon ty nu ują cym do bre tra dy cje wszyst kich jej po -

przed ni czek. Je stem pe wien, że w przy szłym ro ku, w dwa
ostat nie dni ma jo we w Lesz nie zja wi się przy naj mniej ty le sa mo
mi ło śni ków i ho dow ców psów ra so wych z Pol ski i za gra ni cy.

* * *
Obok wy sta wy „Pre sti ge”, na wy dzie lo nym rin gu to czy ła się

pod sę dziow ską opie ką Mał go rza ty Wie re miej czyk-Wierz chow -
skiej Kra jo wa Wy sta wa Psów Gru py VIII FCI. Przy to czę tyl ko
re zul ta ty kon ku ren cji fi na ło wych, i tak:

– Naj pięk niej szym Młod szym Szcze nię ciem zo stał la bra dor
re trie ver, bisz kop to wy, wiel kiej uro dy pies NEW YOR KER Opti -
mus Ca nis. O włos wy prze dził an giel skie go coc ker spa nie la,
cze ko la do we go pod pa la ne go DI VI Wrze cio no Cza su, a trze cia
lo ka ta przy pa dła czar nej su ce flat co ated re trie ve r SHI LI Zwie -
rza ko wo FCI.

– Ty tuł Naj pięk niej sze go Szcze nię cia uzy ska ła GEA Han -
na z Naf ty, su ka an giel skie go coc ker spa nie la. Dru gie miej sce
wy wal czy ła brą zo wo umasz czo na su ka flat co ated re trie ve r
OVER THE RA IN BOW Mo lo seum.

– BIS Ju nio rów wy gra ła BAL LA DA Z Ustroń skie go Za kąt ka,
świet nie pre zen tu ją ca się su ka la got to ro ma gno lo. Tuż za nią
ko lej na su ka, gol den re trie ver, bisz kop to wa JO SE PHI NE z Ko -
stro we go Gro du. Trze ci sto pień po dium za ję ła cze ko la do wa la -
bra dor ka EM MA CA RA MEL LA od Hi ma laj skie go Ce dru,
a na czwar tym – no va sco tia duck tol ling re trie ver Red Hot
Chill’s FCI ROAD TO MY HEART.

Best In Show Psów Gru py VIII FCI dla ame ry kań skie go coc ker
spa nie la, trój barw ne go cham pio na Czech UNI DEN TI FIELD
FLYING OB JECT Zu za ny Kot t ne ro vej. Dru gie miej sce dla la got -
to ro ma gno lo BAL LA DA z Ustroń skie go Za kąt ka, trze cie dla
gol den re trie ve ra, cze skiej cham pion ki BA GHE ERA od Vlta vske
Stra ny, a na miej scu czwar tym czar ny la bra dor re trie ver z kla -
sy po śred niej RA PER Pod Ja bło nią FCI.

Tekst Ta de usz Chwal ny
Zdję cia Monika Milian

BEST IN SHOW
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6 lip ca we Wro cła wiu mia ła miej sce
nie du ża, ka me ral na wy sta wa psów pa -
ster skich. Dzień wcze śniej, wie czo rem
na te re nie wy sta wy or ga ni za to rzy i dzia -
ła cze Od dzia łu we Wro cła wiu zor ga ni zo -
wa li dla wszyst kich chęt nych gril la. Psim
te ma tom nie by ło koń ca, a po nie waż sto -
ły ugi na ły się od ró żnych spe cja łów przy -
go to wa nych przez wro cław skich ko le -
gów, to spo tka nie prze cią gnę ło się
do póź na. Nie strasz ne nam by ły na wet
ko ma ry!

Na Kra jo wą Wy sta wę Psów Pa ster -
skich do Wro cła wia zgło szo no 149 psów
oraz za pro szo no trój kę sę dziów. Sprzy -
ja ła na wet po go da, wcze śniej za po wia -

da na bu rza szczę śli wie omi nę ła te ren
wy sta wy. Przy szło nam spę dzać czas
w upa le, ale nie w stru gach desz czu. 

W rin gu I Bar ba ra Cza sław ska oce nia -
ła: bea uce ro ny, briar dy, au stra lian cat tle
do gi, owczar ki bel gij skie, owczar ki ka ta -
loń skie, po je dyn cze sztu ki: kel pie, ju ża ka
oraz 22 bor der collie. W mo im, II rin gu
mia łam przy jem ność go ścić: be ar ded
col lie, owczar ki szkoc kie dłu go i krót ko -
wło se, pu li, schip per ke, we lsh cor gi
pem bro ke, a naj wię cej 31 sztuk –
owczar ków sze tlandz kich. W III rin gu
An ny Jaś kie wicz za pre zen to wa no: pol -
skie owczar ki pod ha lań skie, bia łe
owczar ki szwaj car skie, owczar ki au stra -

lij skie (typ ame ry kań ski), ce sko slo ven -
skie vlca ki, w tym rin gu naj wię cej (16
sztuk) sta wi ło się pol skich owczar ków
ni zin nych. 

Dla zwy cię skich psów przy go to wa no
wie le na gród, po zy ska no wie lu spon so -
rów. W mo im rin gu wszyst kie za pre zen -
to wa ne shel ties otrzy ma ły pu cha ry. Sę -
dzio wie, któ rych nie go nił czas, mie li
oka zję po roz ma wiać z wy staw ca mi, uza -
sad nić przy zna ne oce ny czy sta nąć ze
zwy cięz ca mi do wspól nej fo to gra fii. Ze
swo je go rin gu z pew no ścią za pa mię tam:
świet nie za pre zen to wa ne go be ar ded col -
lie, zwy cięz cę tej ra sy In ter cham pio -
na Ma ster pie ce Ru stler’s Mo on (fot. 1),

zwy cię żczy nię ra sy su kę col lie dłu go wło -
są o pięk nej gło wie, ale nie co nie po słusz -
ną w rin gu Ko ko Cha nel Scott Ekwi wa -
lent i do sko na le zbu do wa ne go, im por to -
wa ne go z USA schip per ke – In ter cham -
pio na He art -Throbs Ana kin Be li ves In
Dre am. Naj lep szy owcza rek sze tlandz ki
Li ght My Fi re Amo re no przy je chał na wy -
sta wę z Da nii, ale uro dził się we wro -
cław skiej ho dow li pań Ewy i Mo ni ki Ku -
brak. Wi dzia łam wcze śniej je go zdję cia,
wie dzia łam, że wy gry wa na wie lu eu ro -
pej skich wy sta wach, ale „na ży wo” mia -
łam oka zję zo ba czyć go do pie ro we Wro -
cła wiu. Do tych cza so we suk ce sy Li ght
My Fi re nie by ły prze sa dzo ne, to pies
o nie na gan nej bu do wie, pięk nej sam czej
gło wie i płyn nym ru chu. Pod ko niec wy -
sta wy mo żna by ło obej rzeć po kaz pra cy
psów bor der col lie za ga nia ją cych nie -
sfor ne kacz ki. Mi strzow ski po kaz przy -
go to wał pan Piotr Po lew ski.

Kon ku ren cje fi na ło we przed sta wia ły
się na stę pu ją co.

Krajowa Wy sta wa Psów
Pasterskich we Wrocławiu

fot. 1

fot. 2

fot. 3
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Naj lep szym młod szym szcze nię ciem
zo sta ła sucz ka owcza rek sze tlandz ki
Nastur cja Shel tie Ekwi wa lent (fot. 2),
naj lep szym szcze nię ciem trój ko lo ro wa
sucz ka we lsh cor gi pem bro ke Hil l ber ry
Lo ve Pa ra de, a naj lep szym we te ra nem
ko lej ny shel tie In ter cham pion Be au ti ful

Ma rvel lo us Man, naj lep szy we te ran wy -
sta wy świa to wej z Bu da pesz tu. Tych wy -
bo rów do ko na ła sę dzia An na Jaś kie wicz.
Sę dzia Bar ba ra Cza sław ska wy bra ła naj -
lep szą pa rę psów – ro dzeń stwo bor der
col lies Ali ce In Won dre land i Agent Do -
uble O Se ven o przy dom ku Ne ver Ne ver
Land (fot. 3), naj lep szą gru pę ho dow la -
ną wy sta wy – owczar ki bel gij skie ma li -
no is z ho dow li vom Haus Se ifert (fot. 4).
Bar ba ra Cza sław ska wy ło ni ła rów nież
naj lep sze go psa Od dzia łu Wro cław skie -
go, któ rym zo sta ła spro wa dzo na z Ho -
lan dii su ka owczar ka au stra lij skie go kel -
pie In ter cham pion ka, ze szło rocz na mło -
dzie żo wa zwy cię żczy ni świa ta Red Du -

blin Kel pie brink. Mnie przy dał za szczyt
wy bra nia naj lep szych ju nio rów. Nie mo -
głam so bie od mó wić przy jem no ści po -
sta wie nia na pierw szej lo ka cie pięk ne go
shel tie Li ght My Fi re Amo re no, miej sce
dru gie otrzy mał im por to wa ny do Pol ski
z Au stra lii bor der col lie Tru charm My

Bril lan ti no Ta le (fot. 5), trze cie miej sce
na po dium przy pa dło owczar ko wi fran -
cu skie mu, briar do wi o na zwie Jo ryk He -
aven De vil spro wa dzo ne mu do Pol ski
z Czech, ko lej ną lo ka tę za ję ła La if Spring
Ju sti ce for Ace de mia Ca nis, śnia da sucz -
ka we lsh cor gi pem bro ke. Na ko niec
na ring ho no ro wy wkro czy li zwy cięz cy
wy sta wy oce nia ni te go dnia. Naj lep szym
psem wy sta wy psów pa ster skich we
Wro cła wiu zo stał pięk ny be ar ded col lie
In ter cham pion Ma ster pie ce Ru stler’s
Mo on, dru gie miej sce przy zna łam śnia -
de mu shel tie Li ght My Fi re Amo re no,
trze cie miej sce na po dium za jął czar ny
jak smo ła bez ogo nia sty schip per ke In ter -
cham pion He art -Throbs Ana kin Be li ves
In Dre am, a ko lej ne su ka col lie dłu go wło -
sy Ko ko Cha nel Scott Ekwi wa lent
(fot. 6).

W imie niu za pro szo nych sę dziów dzię -
ku ję za mo żli wość uczest ni cze nia w tej
wy sta wie, za przy jem ność oce nia nia ty lu
pięk nych zwie rząt. W rin gach mie li śmy
świet nych go spo da rzy i se kre ta rzy, a nad
ca łością czu wa ła ko mi sarz wy sta wy An -
na Pu li kow ska -Kli mon da. Roz le gły, z do -
god nym do jaz dem, za drze wio ny a więc
i za cie nio ny te ren wy sta wy, bę dą cy
w po sia da niu Od dzia łu Związ ku Ky no lo -
gicz ne go we Wro cła wiu, Ośro dek Szko -
le nia Psów miesz czą cy się przy uli cy
Na Ni skich Łą kach, wy da je się stwo rzo ny
do or ga ni za cji ta kich ma łych wy staw.
Za in te re so wa ni znaj dą re la cję fo to gra -
ficz ną z kon ku ren cji fi na ło wych i po ka zu
pa sie nia oraz ka ta log po wy sta wo wy
wraz oce na mi wszyst kich zgło szo nych
psów na in ter ne to wej stro nie wro cław -
skie go od dzia łu.

Tekst Jo an na Ada mow ska
Zdję cia Mar ta Mo ser 

fot. 4

fot. 5

fot. 6
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Ra sy psów by ły two rzo ne i se lek cjo no -
wa ne przez wie le lat do pra cy dla czło -
wie ka. Se lek cja do pro wa dzi ła do po -
wsta nia ras o bar dzo wy spe cja li zo wa -
nych ce chach użyt ko wych. Jed nak obec -
nie nie ma aż ta kie go za po trze bo wa nia

na ich pra cę, to też rasy te za czę ły od naj -
dy wać się w spor tach. Owczar ki nie miec -
kie i bel gij skie w spor tach obroń czych,
wie le ras my śliw skich z po wo dze niem
bie ga w za przę gach, bor der col lie,
owczar ki shel tie, par so ny spraw dza ją się
w agi li ty, fris bee i fly bal lu. Tak jak dla
psów my śliw skich (re trie ve rów) wy my -
ślo no dum my, tak głów nie dla ras za ga -
nia ją cych wy my ślo no tre ib ball. 

Tre ib ball po wstał oko ło 2003 ro ku
w Niem czech, a ja ko od ręb na kon ku ren -
cja na za wo dach po ja wił się w 2008 ro -
ku. Za ło że niem te go spor tu jest wy ko -

rzy sta nie pew nych ele men tów i za sad
pa sie nia w pra cy z ty mi psa mi, któ re nie
mo gą speł nić się z praw dzi wy mi owca -
mi, ale mu szą być ak tyw ne. Ele men ty
wspól ne dla pa sie nia i tre ibal lu to wy sy -
ła nie psa na kie run ki, za trzy ma nie na go -
dzi nie dwu na stej, pod ję cie ru chu i pro -
wa dze nie pił ki do prze wod ni ka. Pił ki sta -
no wią dla psa „wir tu al ne” sta do owiec.
Pies mu si na uczyć się, że aby do pro wa -
dzić pił kę do prze wod ni ka, po wi nien
usta wiać się na go dzi nie dwu na stej, ina -
czej pił ka bę dzie po za kon tro lą. 

Za sa dy

Bo isko – sze ro kość: 25 m–15 m, dłu -
gość: 50 m–-30 m

Bram ka (po le pra cy prze wod ni -
ka): 2–3 m 

Od le głość od pi łek: 15-20 me trów
Osiem pi łek gim na stycz nych śred ni -

cy 45–75 cm usta wia nych w trzech rzę -
dach 

Czas pra cy mak sy mal nie: 15 mi nut.
Pił ki są usta wia ne w trzech rzę dach
I rząd – 1 pił ka
II rząd – 3 pił ki 
III rząd – 4 pił ki

Pies wy sy ła ny jest na ko men dę „out
run” do ostat niej pił ki na szczy cie. Ta pił -
ka po win na być ja ko pierw sza do to czo -
na do prze wod ni ka. Prze wod nik pra cu je
w po lu bram ki i nie mo że opu ścić jej
do cza su za koń cze nia pró by. Do pusz -
czal ne jest wyj ście po za bram kę na od le -
głość, któ ra po zwa la mu do tknąć rę ką
słup ka bram ki. 

Tre ib ball
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Mię dzy na ro do we Field Trial sy w Bę dzi -
nie dzię ki za sob no ści ło wisk w drob ną
zwie rzy nę, do sko na łej or ga ni za cji i za -
wsze bar dzo do brej at mos fe rze sta ły się
im pre zą zna ną i ce nio ną nie tyl ko w Pol -
sce ale rów nież w ky no lo gicz nej Eu ro pie.
Nic też dziw ne go, że rów nież w tym ro ku,
a ści śle bio rąc w nie dzie lę 27 kwiet nia
na pla cu ape lo wym sta wi ło się czter dzie -
ści je den psów. Więk szość sta no wi ły psy
przy wie zio ne przez prze wod ni ków za gra -
nicz nych: Bel gów, Fran cu zów, Hisz pa -
nów i Ukra iń ców. 

W skład tej staw ki wcho dzi ło je de na ście
wy żłów z wysp bry tyj skich i trzy dzie ści
wy żłów kon ty nen tal nych. Pięć an gli ków
po cho dzi ło z Pol ski a sześć z Fran cji. Two -
rząc sześć par kon kur so wych speł nia ły li -
czeb no ścio we wy mo gi FCI i wal czy ły
o CA CIT. Trzy dzie ści wy żłów kon ty nen tal -
nych po dzie li łem na trzy gru py. Pierw szą,
sę dzio wa ną przez pa nów Giu sep pe Mo li -
na rie go i Ja ku ba Ru dziń skie go two rzy ło
dwa na ście psów, głów nie spa nie li bre toń -
skich, jed ne go prze wod ni ka Hisz pa na
Ma no lo Blan co. W li czą cej osiem psów
gru pie dru giej, sę dzio wa nej przez Ry szar -
da No wic kie go, sie dem pro wa dzo nych

by ło przez prze wod ni ków pol skich i je den
przez Alek san dra Ga po na z Ukra iny. Li -
czą ca dzie sięć psów gru pa trze cia sę dzio -
wa na by ła przez Je rze go Cie cha now skie -
go i Zbi gnie wa Skrze ka. W gru pie tej zna -
la zły się czte ry psy bel gij skie, czte ry pol -
skie i dwa ukra iń skie.

Po go da na kon kurs by ła bar dzo do bra,
w mia rę cie pło i wil got no po noc nych

opa dach desz czu i nie zbyt sil ny, sta ły
wiatr po łu dnio wo -za chod ni. Jak za wsze
w Bę dzi nie ide al ny stan po lne go ptac twa
łow ne go, głów nie ba żan tów, ale i ku ro pa -
twy nie by ły tyl ko przy sło wio wym „grzy -
bem w barsz czu”. 

Oczy wi ście naj le piej pre zen to wa ły się
psy pro wa dzo ne przez za wo do wych tre -
se rów, ina czej być nie mo że, bo oni nie

Międzynarodowe Field Trialsy – Będzin 2014

Pies po wi nien pra co wać szyb ko i słu chać ko mend prze wod ni -
ka. Ist nie je ca ły sys tem do dat nich i ujem nych punk ta cji za pra cę
psa w po lu. I co naj wa żniej sze – sę dzia mo że usu nąć psa i prze -
wod ni ka z pró by, jak i z ca ło ści za wo dów, je śli wi dzi, że pies jest
pro wa dzo ny pod du żym stre sem i pre sją wła ści cie la.

Dys kwa li fi ka cja:
– Pies prze gry zie pił kę.
– Prze kro czo ny zo sta nie li mit cza so wy.

Po nie waż ten sport nie pod le ga jesz cze FCI, stąd co kraj, to
oby czaj. Dla te go przed za wo da mi za wsze na le ży za po znać się

z re gu la mi nem w da nym kra ju. W USA ist nie je chy ba naj bar dziej
roz bu do wa ny re gu la min, któ ry uwzględ nia wiek psa i sto pień za -
awan so wa nia. Na naj ni ższym po zio mie mo żna psy na gra dzać
za do tur la nie pił ki do bram ki, a na wy ższych pies mu si po ko nać
z pił ką ró żne prze szko dy. Oczy wi ście w ka żdym kra ju bę dzie ina -
czej, bo wiem licz ba po zio mów za awan so wa nia wzra sta wraz
z licz bą osób tre nu ją cych i star tu ją cych na za wo dach. 

Tre ib ball jest bar dzo cie ka wym, no wym spor tem i mi mo, iż
po wstał z my ślą o ra sach za ga nia ją cych, ka żdy pies mo że się
w tym spo rcie od na leźć. Jest to ta kże cie ka wa pro po zy cja dla
psów, któ re z ja kiś po wo dów mu szą mieć ogra ni czo ną ak tyw -
ność ru cho wą – czy to mło de psy, czy star sze, czy też psy
po kon tu zji, któ re po trze bu ją za ję cia, a jed no cze śnie mu szą
mieć ogra ni cze nia ru cho we. 

Obec nie w Pol sce ma ło jest psów, któ re tre nu ją ten sport.
W tym ro ku gru pa wro cław ska ja ko pierw sza po ka za ła ele men -
ty tre ibal lu na Mię dzy na ro do wej Wy sta wie Psów Ra so wych
w Rze szo wie. Je że li wzro śnie licz ba wła ści cie li za in te re so wa -
nych tym spor tem, nic nie sta nie na prze szko dzie, aby wpro wa -
dzić re gu la min tre ib bal lu do ZKwP ja ko re gu la min kra jo wy
i pro pa go wać tę dys cy pli nę na za wo dach. 

Tekst i zdjęcia
Be ata Ba na szak



55Pies 3 (355) 2014 

ma ją przy pad ko wych psów, naj czę ściej
sa mi wy bie ra ją ma te riał do szko le nia,
a po tem tre su ją go co dzien nie, nie kie dy
ca ły mi la ta mi, je żdżąc za dzi ką ku ro pa twą
po ca łej Eu ro pie. Ale z sa tys fak cją przy -
zna ję, że pol skie psy ro bią z ro ku na rok
za uwa żal ne po stę py i w Bę dzi nie z po wo -
dze niem kon ku ro wa ły, a na wet wy gry wa -
ły z psa mi pro wa dzo ny mi przez za gra -
nicz nych ama to rów. 

Osta tecz nie je de na ście an gli ków zdo by -
ło trzy dy plo my, wszyst kie pierw sze go
stop nia. W tej trój ce zna lazł się AJ ZON
z Ha li kar na su pa ni Bar ba ry Sza fran z Kra -
ko wa, któ ra w field tria lsach ze swo imi
po in te ra mi star tu je od kil ku już lat. 

Ty tuł „Tria le ra”, CA CIT i CPC przy pa dły
w udzia le se te ro wi an giel skie mu DECK
DU VAL RUTH, pa na De die ra Ven der lu -
ni’ego z Fran cji. Re se rve CA CIT przy zna li
sę dzio wie in ne mu se te ro wi an giel skie mu
przy wie zio ne mu z Fran cji, GI BUS’OWI
DES LAN DES AUX VI GNES pa na Ber rau da
Lau rent’a. Jak już wspo mnia łem na trze -
cim miej scu, z dy plo mem pierw sze go

stop nia upla so wał się pol ski po in ter AJ -
ZON z Ha li kar na su.

Trzy dzie ści wy żłów kon ty nen tal nych
zdo by ło w Bę dzi nie trzy na ście dy plo mów
użyt ko wo ści ło wiec kiej, w tym je de na ście
I°, je den II° i je den III°.

Dwa na ście psów kon ku ru ją cych w gru -
pie pierw szej zdo by ło sześć dy plo mów I°
i jed no świa dec two po lo we. CPC, pa no wie
Mo li na ri i Ru dzin ski przy zna li spa nie lo wi
bre toń skie mu ALE NER GI CU IN pa na Pau -
la Or te ta. Naj wię cej dy plo mów uzy ska ły
wy żły kon ku ru ją ce w gru pie II. Sę dzia No -
wic ki przy znał czte rem dy plo my I°, je den
II° i je den III°. CPC wrę czył wy żło wi nie -
miec kie mu krót ko wło se mu KA STO RO WI
vom Jag dhun de ge stirn pa na Alek san dra
Ga po na z Ukra iny. Na to miast dzie sięć
psów z gru py III, wśród któ rych by ły czte -
ry wy żły z Bel gii i dwa z Ukra iny zdo by ło
tyl ko je den dy plom. Dy plom I ° i CPC sę -
dzio wie Cie cha now ski i Skrzek przy zna li
wy żło wi nie miec kie mu szorst ko wło se mu
GRAND vom Jag dhun de ge stirn pa na
Alek sie ja Kon shi na z Ukra iny.

Tak więc do ba ra ży o CA CIT przy stą pi ły
ALE NER GI CU IN, KA STOR vom Jag dhun -
de ge stirn oraz GRAND vom Jag dhun de -
ge stirn. Nie był to ba raż na bar dzo wy so -
kim po zio mie, wszyst kie psy po peł nia ły
mniej sze czy więk sze błę dy, osta tecz nie
sę dzio wie zde cy do wa li się przy znać CA -
CIT GRAN DO WI vom Jag dhun de ge stirn
a Re se rve CA CIT ALE NER GI CU IN’OWI.

O go ścin no ści go spo da rzy i do sko na łej
at mos fe rze pa nu ją cej za wsze na za wo -
dach w Bę dzi nie pi sa łem już ty le ra zy, że
nie bę dę się po wta rzać. Na to miast jak po -
przed nio po zwo lę so bie w imie niu sę -
dziów i za wod ni ków, za rów no pol skich
jak i za gra nicz nych ser decz nie po dzię ko -
wać go spo da rzom za wszyst ko co dla tej
im pre zy zro bi li i po pro sić o jesz cze.

Tekst Andrzej Brabletz
Zdjęcia Justyna Czerny-Majewska

Nowo otwarty sklep internetowy 

z artykułami zoologicznymi
Tylko u nas karmy Acana i Orijen

w okazyjnych cenach!

Oferujemy:

•  Indywidualne dopasowanie karmy 

do potrzeb pupila

• wysoką jakość produktów

• dostawę gratis powyżej 100 zł

Sprzedaż: karm, kosmetyków 

oraz  preparatów witaminowych

Zapraszamy na str: www.atos-sklep.pl
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W dniach 31 ma ja i 1 czerw ca 2014
od by ły się w Ma no wie ko ło Ko sza li -
na dwa Mię dzy na ro do we Kon kur sy Pra -
cy Dzi ka rzy. Pierw szy miał cha rak ter im -
pre zy otwar tej, czy li star to wać w nim
mo gły psy ró żnych ras. Dru gi na to miast
był kon kur sem spe cjal nym, w któ rym
uczest ni czyć mo gły tyl ko sło wac kie ko -
po vy. Pierw szy kon kurs zgro ma dził 39
psów, pro wa dzo nych przez prze wod ni -
ków pol skich i sło wac kich. W staw ce tej
naj wię cej, bo aż dwa dzie ścia, by ło sło -
wac kich ko po vów, goń czych pol skich
by ło je de na ście, pło cha czy nie miec kich
trzy i ty le sa mo te rie rów wa lij skich, jam -
ni ki szorst ko wło se by ły dwa.

Pierw szą kon ku ren cję, po słu szeń stwo
za li czy ły wszyst kie psy, tyl ko dwa mia ły
ob ni żo ną oce nę o je den sto pień, czy li do -
sta ły no tę „3”. W za gro dzie dzi czej, za -

sad ni czej kon ku ren cji kon kur sów pra cy
dzi ka rzy, po czy na nia psów by ły nie zwy -
kle zró żni co wa ne. Więk szość szyb ko
znaj do wa ła dzi ki i z mar szu prze cho dzi ła
do ata ku. Ro bi ły to w spo sób uroz ma ico -
ny, na ty le bli sko zwie rza aby za cho wać
bez pie czeń stwo i rów no cze śnie, aby prę -
dzej czy póź niej zmu sić go do uciecz ki.
By ły ta kie, któ rych pra ca by ła do bra, ale
bra ko wa ło w niej po lo tu. Ak cje osa cza -
nia i ata ko wa nia dzi ków pro wa dzo ne by -
ły sza blo no wo, a nie kie dy ogra ni cza ły się
wręcz do po ru sza nia po li nii pro stej
– do dzi ka i z po wro tem, tak jak by po -
cią ga ne by ły przez ja kąś nie wi dzial ną gu -
mę. Nie ste ty spo ro by ło rów nież ta kich,
któ re nie zna la zły dzi czej wa tasz ki w re -
gu la mi no wym cza sie. Du ży wpływ na
osta tecz ną li stę lo kat mia ła jak zwy kle
pra ca po far bie. Sześć psów mia ło ob ni -

żo ną oce nę o dwa stop nie, co au to ma -
tycz nie unie mo żli wi ło im uzy ska nie dy -
plo mów I stop nia, a aż czter na ście mia ło
ob ni żo ną oce nę o je den sto pień, co unie -
mo żli wi ło im za ję cie czo ło wych lo kat.
Jed nak fak tem jest, że dzi karz po wi nien
nie tyl ko umieć ata ko wać zdro we go dzi -
ka, ale mu si umieć po dą żać za ra nio nym,
aby zna leźć mar twe go lub osa czyć ży we -
go jesz cze po strzał ka.

Osta tecz nie dy plo my użyt ko wo ści ło -
wiec kiej zdo by ły trzy dzie ści dwa psy,
w tym by ły dwa dzie ścia dwa dy plo -
my I stop nia, dzie więć II i je den III stop nia. 

Dwa psy, goń cze pol skie, uzy ska ły
mak sy mal ną do zdo by cia ilość 160 punk -
tów. Zgod nie z re gu la mi nem „młod szy
przed star szym” zwy cię żył ARO Nu na rak
pa na Grze go rza Tar kow skie go przez BA -
ZY LEM Jed no ro żcem pa na Bar tło mie ja
Ba ra na. Trze cią lo ka tę, z dy plo mem
I stop nia i 155 punk ta mi zdo by ła, rów -
nież w myśl re gu ły młod szy przed star -
szym HO RA od Riec ky, sło wac ki ko pov
pa na Ma ria na Ba be ja ze Sło wa cji,
a czwar tą by ła ta nie co star sza, su ka ra -
sy goń czy pol ski BA ZA z uli cy Ro dzyn ko -
wej pa na Woj cie cha Za łu skie go. 

Na stęp ne go dnia, w nie dzie lę 1 czerw -
ca do kon kur so wych zma gań przy stą pi ły
sło wac kie ko po vy. Ta ra sa od pew ne go
cza su cie szy się uzna niem w pew nych
krę gach na szych my śli wych. Przy znam,
że nie wi dzia łem ko po va, któ ry był by
psem do to wa rzy stwa, na to miast wi dzia -
łem i oce nia łem wie le do brych dzi ka rzy.
Na pla cu ape lo wym OHZ w Ma no wie sta -

Dwa ra zy dzi ka rze w Ma no wie
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KURSY SZKOLENIA PSÓW

Zapraszamy psy rasowe i nierasowe na następujące

szkolenia i kursy:

przedszkole od 4 miesięcy

pies towarzyszący PT

pies towarzysząco-tropiący I i II stopnia PTT i PTT II

pies obrończy I stopnia – IPO I

pies obrończy II stopnia – IPO II

pies obrończy III stopnia – IPO III

Kursy i szkolenia prowadzą rekomendowane przez

Oddział Warszawski Związku 

Kynologicznego w Polsce Zakłady Szkolenia Psów:

„BARITUS”

Kamil Kędziorek – 0602 661-355

WARSZAWA Gocław – Wał Miedzeszyński 670 (za stacją

BP przy skrzyżowaniu z ul. Fieldorfa) 

WARSZAWA Bemowo – ul. Anieli Krzywoń 

przy ul. Człuchowskiej 

www.baritus.pl

„PSIA SZKOŁA”

Jadwiga Chodzeń – 605 942 180, 609 421 980

MYSIADŁO – ul. Puławska (wjazd od ulicy Osiedlowej 4)

Małgorzata Daniłowicz –  0605 066 343

WARSZAWA (Bemowo) – ul. Kocjana 70 A,

www.szkoleniepsow.pl

Dyżury Sekcji Szkolenia odbywają się w lokalu

Oddziału w poniedziałki 

w godzinach 16.00 – 17.30.

wi ło się dwa dzie ścia sześć psów. Osiem -
na ście pro wa dzo nych by ło przez prze -
wod ni ków pol skich, a osiem przez sło -
wac kich. Więk szość psów pro wa dzo -
nych przez pol skich prze wod ni ków al bo
uro dzi ła się na Sło wa cji, al bo mia ła sil ne,
sło wac kie ko rze nie.

Po słu szeń stwo za li czy ły wszyst kie psy
i to wszyst kie na naj wy ższą oce nę. Przy -
znam, że nie czę sto się to zda rza. Za nie -
spo dzian kę na le ży uznać nie za li cze nie
przez jed ne go psa pró by na strzał. W za -
gro dzie dzi czej pra co wa ły po dob nie jak
w dniu po przed nim. Du ża by ła staw ka
psów, któ re otrzy ma ły naj wy ższe no ty,
ale tych, któ re nie zna la zły, czy nie chcia -
ły zna leźć dzi ków zna la zło się sześć. Po -
wie dział bym aż sześć, po nie waż star tu ją -
ce w tym kon kur sie psy nie mal w stu
pro cen tach użyt ko wa ne są do pę dzeń
dzi ków w je sien nych po lo wa niach zbio -
ro wych, i to czę stych. O ko lej no ści lo kat
zno wu prze są dzi ły wy ni ki uzy ska ne
w pra cy po far bie. Ob ni żo ne oce ny mia ło
dzie więć psów, sie dem o je den sto pień,
je den o dwa, a je den aż o trzy stop nie.

Dy plo my uzy ska ło dzie więt na ście psów,
w tym szes na ście I stop nia, je den II i dwa
trze cie go stop nia. 

Dłu ga bo li czą ca dzie więć psów by ła li -
sta tych, któ re uzy ska ły mak sy mal ną,
ob li ga to ryj ną do zdo by cia ilość 140
punk tów. Punk tów do dat ko wych za
oznaj mia nie lub oszcze ki wa nie nie uzy -
skał ża den pies. Tak więc o lo ka tach zno -
wu prze są dzi ła re gu la mi no wa for muł ka
„młod szy przed star szym”. Dzię ki te mu
na lo ka cie pierw szej zna lazł się trzy na -
sto mie sięcz ny BUCH TO z Kla nu Gu in nes -
sa pa na Mar ci na Wier ci szew skie go, na
dru giej PRO ME TEUSZ Ve na tor Ma gnus
pa na Ma cie ja Dą brow skie go, a na trze -
ciej CHAR LY od Va bo vej pa na Pio tra Ra -
ko cze go.

Przez oba dni pa no wa ła mi ła, ko le żeń -
ska at mos fe ra. Oczy wi ście naj bar dziej
za do wo le ni by li ci, któ rych psy za ję ły
pierw sze miej sca. In te gru ją cy się z na -
szy mi ko le ga mi prze wod ni cy sło wac cy
z upły wem ka żdej mi nu ty mó wi li co raz
le piej po pol sku, a po pół no cy to chy ba
na wet z upły wem ka żdej se kun dy. My -
ślę, że wy bie ra jąc kon kur sy, na któ rych
bę dzie się chcia ło być, war to bę dzie zaj -
rzeć w przy szło rocz ny ka len darz im prez
ky no lo gii ło wiec kiej i po szu kać po zy cji
Mię dzy na ro do wy Kon kurs Pra cy Dzi ka -
rzy im. Ju liu sza Ja ro sza OHZ Ma no wo
– Ko sza lin. 

Tekst Andrzej Brabletz
Zdjęcia Andrzej Czesnowski

Spro sto wa nie

W nu me rze 2/2014 w ar ty ku le „Suk ce sy pol skich no wo fun dlan dów w Da nii”
zosta ły błęd nie opi sa ne fo to gra fie.

Na fot. 4 jest su ka Nor kros BLUE ODYS SEY, a nie su ka Nor kros MISS MA RY
POPPINS.

Fot. nr 5 przed sta wia psa Smo oth PO WER CLAN NAD z ho dow czy nią i wła ści ciel -
ką Ani tą Ka miń ską, a nie su kę Nor kros MISS MA RY POP PINS.
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22--33..0088 ZZAAKKOOPPAANNEE  
mmiięęddzzyynnaarrooddoowwaa -- CCAACCIIBB 

10.08 Przemyśl  
krajowa 

10.08 Ruda Żmigrodzka  
krajowa owczarków niemieckich 

16.08 Częstochowa  
krajowa 

17.08 Nowy 
Sącz  krajowa 

17.08 Toruń  
krajowa 

23.08 Pruszków  
klubowa welsh corgi (org. O/Lublin) 

23.08 Sopot  
klubowa psów gończych 

2233--2244..0088 SSOOPPOOTT  
mmiięęddzzyynnaarrooddoowwaa -- CCAACCIIBB 

23.08 Sopot  
krajowa beagle 

24.08 Sopot  
krajowa 8. Grupy FCI 

24.08 Zakopane  
krajowa owczarków podhalańskich 

3300--3311..0088 BBIIAAŁŁYYSSTTOOKK  
mmiięęddzzyynnaarrooddoowwaa -- CCAACCIIBB 

30.08 Białystok  
krajowa 2. Grupy FCI 

31.08 Białystok  
krajowa 3. Grupy FCI 

-------------------------------------------------------------
6.09 Częstochowa  

Wystawa Chartów 
Europy Centralnej FCI 

6.09 Częstochowa  
klubowa retrieverów 

6.09 Kobylnica  
krajowa rottweilerów 
(org. O/Poznań) 

6.09 Opole  
klubowa posokowców i alpejskich 
gończych krótkonożnych 

6.09 Opole  
klubowa jamników 

6.09 Opole  
klubowa briardów i beauceronów 

6.09 Ślesin  
klubowa nowofundlandów 
i landserów 
(org. Klub Nowofundlanda) 

7.09 Częstochowa  
klubowa chartów 

7.09 Częstochowa  
krajowa retrieverów 

7.09 Kobylnica  
klubowa rottweilerów 
(org. O/Poznań) 

7.09 Radom  
krajowa 

7.09 Włocławek  
krajowa 

13.09 Świętochłowice  
krajowa (org. O/Chorzów) 

13.09 Warszawa  
krajowa 

14.09 Leszno  
klubowa bokserów 

14.09 Warszawa  
klubowa molosów 
(bez bokserów, cane corso, dogów 
niemieckich, nowofundlandów, 
rottweilerów i szwajcarskich psów 
pasterskich) 

14.09 Warszawa  
klubowa szwajcarskich ras 
pasterskich 

14.09 Warszawa  
klubowa Cane Corso Italiano 

14.09 Zakroczym  
klubowa terierów typu bull 
(org. Klub Terierów typu Bull 
- Koszalin) 

20-21.09 Przasnysz  
klubowa owczarków niemieckich 
(org. Klub ON) 

20.09 Rybnik  
krajowa wyżłów 

20.09 Rzeszów  
klubowa/światowa Szpiców 
włoskich (Volpino) 

20.09 Rzeszów  
klubowa szpiców 

20.09 Zielona Góra  
krajowa 2. Grupy FCI 

21.09 Bydgoszcz  
krajowa Yorkshire Terrierów 

21.09 Bytom  
krajowa 

21.09 Gorzów Wlkp.  
krajowa 

21.09 Jaworze  
krajowa 2. Grupy FCI - sekcja 2.2 
i 3 (org. O/Bielsko-Biała) 

21.09 Łódź  
klubowa pasterskich niepolskich 

21.09 Zgierz
wystawa Klubu Doga Niemieckiego
(wybieralnego)

21.09 Zielona Góra  
krajowa 9. Grupy FCI 

2277--2288..0099 WWRROOCCŁŁAAWW  
mmiięęddzzyynnaarrooddoowwaa -- CCAACCIIBB 

-------------------------------------------------------------
4.10 Miastko  

krajowa (org. O/Słupsk) 
4.10 Rybnik  

krajowa psów myśliwskich 
5.10 Bydgoszcz  

krajowa psów myśliwskich 
5.10 Rybnik  

krajowa 
11.10 Czchów-Zapora  

krajowa owczarków niemieckich 
(org. O/Nowy Sącz) 

12.10 Zabrze  
krajowa 

1188..1100 PPOOZZNNAAŃŃ  
mmiięęddzzyynnaarrooddoowwaa -- CCAACCIIBB 

18.10 Spała  
krajowa psów myśliwskich 
(org. O/Łódź) 

1199..1100 PPOOZZNNAAŃŃ  
mmiięęddzzyynnaarrooddoowwaa -- CCAACCIIBB 

-------------------------------------------------------------
88--99..1111 KKIIEELLCCEE  

mmiięęddzzyynnaarrooddoowwaa -- CCAACCIIBB 
8.11 Kielce  

klubowa terierów 
22-23.11 Bydgoszcz  

krajowa 
23.11 Bydgoszcz  

klubowa spanieli i psów 
dowodnych 

29-30.11 Legionowo  
krajowa 

30.11 Radom  
krajowa 9.Grupy FCI 

-------------------------------------------------------------
5-7.12 Wałbrzych  

krajowa 

22001155
11.01 Gdynia  

krajowa 
17-18.01 Toruń  

krajowa 
18.01 Sosnowiec  

krajowa (org. O/Będzin) 
23-25.01 Głogów (O/Legnica)  

krajowa 
-------------------------------------------------------------
7.02 Bukowina Tatrzańska  

krajowa owczarków podhalańskich 
(org. O/Zakopane) 

14-15.02 Bydgoszcz  
krajowa - walentynkowa 

14.02 Bydgoszcz  
krajowa - nocna 

22.02 Rzeszów  
krajowa owczarków niemieckich

------------------------------------------------------------- 
1.03 Leszno  

wystawa championów 
77--88..0033 DDRRZZOONNKKÓÓWW ((OO//ZZiieelloonnaa GGóórraa))  

mmiięęddzzyynnaarrooddoowwaa -- CCAACCIIBB 
14-15.03 Jarosław  

krajowa (org. O/Przemyśl) 
14-15.03 Włocławek  

krajowa 
2200--2222..0033 KKAATTOOWWIICCEE  

mmiięęddzzyynnaarrooddoowwaa -- CCAACCIIBB 
-------------------------------------------------------------
11.04 Bytom  

krajowa wystawa użytkowych 
psów ras myśliwskich 
w ramach ExpoHunting 2015 

11.04 Kalisz  
krajowa owczarków niemieckich 

* * * * *
Aktualne informacje o wystawach na stronie:   

www.zkwp.pl

Wystawy Psów Rasowych w Polsce – 2014, 2015



 

 

  
 

  
 

  
 

  
   

  
 

  
 

  
 

   
 

    
  

   
 

  
 

  
 

    
 

    
 

  
  

 

 

  
   

    
 

  
  

  
 

  
 

  
   

  
 

    
 

  
   

  
 

  
 

  
   

   
   

  
 

  
   

   
 

 
          

 

  
   

  
 

  
 

    
   

  
 

  
   

       
 

  
 

  
  

  
   

  
 

  
    

  
   

  
 

  
 

Gotowy na Eukanuba
World Challenge 2014?

 Wi�cej na:
 facebook.com/klubhodowcoweukanuba
 oraz pmi.pl/eukanuba/hodowcy

Wyj�tkowe po�ywienie dla wyj�tkowych psów



Bedzin

Bialystok

-

Bielsko-Biala

-

Bydgoszcz

Bytom

Chojnice

Chorzów

Czestochowa

-

Gdynia

-

Gorzów Wlkp.

Grudziadz

-

Inowroclaw

-

Jelenia Góra

-

Kalisz

-

Katowice

42-500, ul.Rybna 1
tel./fax 32-263-70-05

15-101, ul.Jurowiecka 33
tel./fax 85 675-22-46

43-300, ul.Sobieskiego 132
tel./fax 33 812-63-89

85-210, ul.Ulanska 4a
tel. 52-322-83-61, fax 52-328-49-06

41-902, ul.Mickiewicza 13
tel./fax 32-281-73-84

89-600, Pl.Jagiellonski 2
tel./fax 52-397-48-06

41-501, ul.Powstanców 41
tel./fax 32-241-08-30

42-200, ul.Sobieskiego 19a lok.3
tel./fax 34 324-46-12

81-455, ul.Boh. Starówki W-skiej 6
tel./fax 58 622-64-42, 58-580-00-09

66-400, ul.Kosynierów Gdynskich 98
tel./fax 95-735-03-45

86-300, ul.Moniuszki 19
tel./fax 56 462-64-12

88-100, ul.Dworcowa 25
tel./fax 52 566-24-42

58-500, ul. 1 Maja 67
tel./fax 75 752-57-15

62-800, Al.Wojska Polskiego 10 B
tel./fax 62 757-43-15

40-048, ul.Kosciuszki 42
tel./fax 32-251-67-80, 32-251-30-80

Kielce

Koszalin

Kraków

Krosno

Legionowo

Legnica

Leszno

Lublin

Lódz

Nowy Sacz

-

Nowy Targ

/ -

Olsztyn

Opole

Plock

-

Poznan

Przemysl

-

25-328, ul.Slaska 10
tel./fax 41-368-74-68, fax 41-348-00-04

75-204, ul.Jana z Kolna 26/5
tel./fax 94-348-06-86

30-427, ul.Zywiecka 36
tel./fax 12-266-85-28, 12-266-70-85

38-402, ul.Betleja 1a
tel./fax 13-436-85-74

05-120, ul.Jagiellonska 20
tel./fax 22-784-27-66

59-220, ul.Libana 10
tel. 76-852-35-83, fax 76-862-10-30

64-100, ul.Srednia 9
tel./fax 65-529-59-92

20-010, ul.Dolna Panny Marii 53
tel./fax 81-532-75-50

90-427, Al.Kosciuszki 48
tel. 42-637-66-00, fax 42-637-62-62

33-300, ul.Broniewskiego 26
tel./fax 18 442-02-37

34-400, ul.Parkowa 14
tel. fax 18 264-01-66

10-545, ul.Warminska 4
tel. 89-535-14-41, fax 89-535-44-15

45-357, ul.1 Maja 92
tel. 77-456-44-76, fax 77-453-72-86

09-407, ul.Jesienna 10
tel./fax 24 263-68-38

60-175, ul.ul.Piwoniowa 16
tel. 61-852-27-84, fax 61-855-74-14

37-700, ul.Lwowska 7 A
tel./fax 16 678-85-82

ZARZAD GLÓWNY
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30 lok. 11, tel. 22-826-05-74, fax 22-826-46-54

Racibórz

-

Radom

Rybnik

Rzeszów

Slupsk

Sopot

Szczecin

Torun

-

Walbrzych

Warszawa

Wloclawek

Wroclaw

Zabrze

Zakopane

Zielona Góra

47-400, ul.Ks.Londzina 49
tel. 32 415-59-44, fax 32-415-54-90

26-607, ul.Wernera 29/31
tel./fax 48-363-16-70

44-200, ul.Jankowicka 1
tel. 32-423-58-52

35-042, ul.Zwirki i Wigury 8
tel. 17-850-52-51, fax 17-850-52-52

76-200, ul.Lutoslawskiego 33
tel./fax 59-841-47-84

81-805, Al.Niepodleglosci 825
tel. 58-551-33-69, fax 58-555-90-19

70-415, Al. Papieza Jana Pawla II nr 44
tel./fax 91-434-65-09

87-100, ul.Sklodowskiej-Curie 84
tel./fax 56 622-30-20

58-300, ul.Pluga 7
tel./fax 74-842-39-96, 74-842-67-38

03-802, ul.Lubelska 5/7
tel./fax  22-618-25-70, 22-618-25-66

87-800, ul.Starodebska 26
tel./fax 54-232-64-52

50-078, ul.Leszczynskiego 7
tel. 71-343-25-22, fax  71-342-13-41

41-800, ul.Wolnosci 360
tel. 32-271-42-80, fax 32-370-15-92

34-500, ul.Kasprusie 35a
tel./fax 18-201-23-28

65-021, ul.Dabrowskiego 35
tel./fax 68-327-18-55

www.zkwp.pl

ZWIAZEK KYNOLOGICZNY W POLSCE

  
  

  
 
  

    


