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Postępuj z rozwagą
Odkąd pamiętam interesowałam się psami. Moje dzieciństwo to książki o psach;
"Lessie wróć", "Puc, Bursztyn i goście" z pekińczykiem Mikado leżącym na poduszkach
i buldogiem Lordem. Moje dzieciństwo to także filmy. Kto z nas nie słyszał o psie Cywilu?
O bernardynie Bethowenie, o wiernym i oddanym akita inu Hachiko. Książki, filmy, kreowały modę
na niektóre rasy. Zachwycaliśmy się umiejętnościami psów z filmów, ich ponadprzeciętną
inteligencją i pięknem. Ich wiernością i oddaniem. Każdy chciał takiego psa.. Ja też.
Była więc moda na owczarki szkockie collie, na bernardyny, na dobermany i rottweilery,
dalmatyńczyki.
Pojawienie się na ekranach kin filmu "Max" z owczarkiem belgijskim malinois w roli głównej
podniosło popularność tych psów. W sieci pojawiają się filmiki o ich niesamowitych możliwościach.
O szerokim ich użytkowaniu; od pasienia, przez sporty typu agility, obedience, IPO, sporty ringowe,
a na realnej pracy w służbach mundurowych czy w ratownictwie kończąc.
Jest popyt, jest i sprzedaż. Hodowle rosną jak grzyby po deszczu. Pseudohodowle niestety także.
Portale aukcyjne, portale społecznościowe huczą od ogłoszeń miotów. Jednocześnie wraz
z popularnością rasy rośnie ilość psów porzucanych, wyrzucanych do lasów, oddawanych do
schronisk, domów tymczasowych .
Obok ogłoszeń miotów coraz częściej pojawiają się ogłoszenia „oddam”.
Problem nie dotyczy tylko owczarków belgijskich. Przechodziliśmy to już z siberian husky,
labradorami, golden retrieverami, dobermanami czy cocker spanielami. Co przyczynia się do
bezdomności psów? Co temu pomaga? O co chodzi z tym rasowy = rodowodowy? Jak czytać
ogłoszenie? O co zapytać hodowcę? Jak kupić psa rasowego a nie pseudo rasowego?
Postaram się w kilku słowach na te pytania poniżej odpowiedzieć.
Zacząć trzeba od początku. Od kilku słów o największej kynologicznej organizacji w Polsce.
Związek Kynologiczny w Polsce (ZKwP), bo o nim mowa,powstał 29 lipca 1938 roku. Został
reaktywowany 5 maja 1948 roku w Warszawie, w siedzibie PZŁ przy ul. Nowy Świat w Warszawie.
Związek Kynologiczny w Polsce organizuje w Polsce około 190 wystaw psów rasowych rocznie ( w
tym 17 o randze międzynarodowej). Związek Kynologiczny jest także organizatorem zawodów
sportowych z udziałem psów; agility, obedience, dummy, wyścigów chartów, zawodów psów
obronnych oraz wraz z Polskim Związkiem Łowieckim konkursów prób pracy psów myśliwskich.
Możemy poszczycić się pięcioma polskimi rasami: chart polski, polski owczarek nizinny, owczarek
Podhalański, ogar polski, gończy polski. O uznanie ubiega się polski spaniel myśliwski.
ZkwP posiada 47 oddziałów terenowych i jest jedyną organizacją w Polsce, która jest
członkiem FCI, czyli Międzynarodowej Federacji Kynologicznej. FCI http://www.fci.be/en/ (nie mylić
z F.C.I. !) zrzesza 90 kynologicznych organizacji na 5 kontynentach.
ZkwP jest jedyną organizacją w Polsce, której rodowody uznawane są na całym świecie.
Aby zostać hodowcą psów rasowych uznanych przez FCI, trzeba być członkiem Związku
Kynologicznego w Polsce oraz mieć zatwierdzony przydomek hodowlany.
Suki i psy do rozrodu muszą posiadać uprawnienia hodowlane. W Polsce psy do hodowli
poddawane są ocenie sędziów kynologicznych na wystawach. Uprawnienia hodowlane uzyskują po
otrzymaniu odpowiednich ocen. Dodatkowe wymagania to w niektórych rasach np rtg bioder czy

próby pracy. Troskliwi hodowcy wykonują też z własnej woli badania genetyczne, okulistyczne, rtg.
Wszystko po to, by zachować użytkowość psów oraz unikać wad i chorób.
Każda rasa zarejestrowana w FCI ma swój wzorzec opatrzony numerem. Wzorzec zawiera
informacje dotyczące wielkości, masy, budowy czyli eksterieru oraz psychiki psa. We wzorcu
wyszczególnione są także wady dyskwalifikujące oraz niepożądane w rasie. Wzorce psów znajdują
się na stronie ZkwP pod adresem: http://www.zkwp.pl/index.php/ct-menu-item-42
Wszystkie szczenięta urodzone w hodowli poddawane są ocenie komisji oddziałowej w czasie
przeglądu miotu. Komisja poddaje ocenie także warunki chowu szczeniąt, stan zdrowia matki,
żywienie, a wszystko to zostaje spisane w protokole kontroli miotu. Każde szczenię w miocie z
hodowli zarejestrowanej w ZkwP otrzymuje metrykę. Do czasu przeglądu miotu szczenięta muszą
być odrobaczone oraz zaszczepione – jest to udokumentowane w książeczkach zdrowia psa.
Odrobaczenie i szczepienie musi zostać podstemplowane pieczątką lekarza weterynarii. Wszystkie
szczenięta zostają też oznakowane przez tatuaż lub chip wszczepiony pod skórę.
Jak więc wykorzystać te wszystkie informacje w praktyce?
1)
Hodowca podaje nazwę hodowli i
organizację do której należy. Jeśli chcesz mieć
pewność, że kupujesz psa rasowego,
rodowodowego zawsze możesz wykonać
telefon do hodowcy ogłaszającego sprzedaż
psa i zapytać do którego oddziału Związku
Kynologicznego w Polsce należy. Możesz
zadzwonić do podanego przez hodowcę
oddziału i zapytać o opinię, a przede
wszystkim upewnić się czy to prawda, iż
hodowla ta jest zarejestrowana w ZKwP.
2)
Hodowca podaje w ogłoszeniu imiona i
przydomki rodziców szczeniąt. Nie unika pytań
o dokładne pochodzenie, bo nie ma powodu
żeby coś ukrywać.
3)
Hodowca wydaje do nowego domu
szczenię po przeglądzie miotu.
4)
Hodowca wydaje do domu zwierzę
ZDROWE! Jeśli szczeniak budzi jakieś
podejrzenia warto skontaktować się z
lekarzem weterynarii.
5)
Hodowca wydaje do domu szczenię z
książeczką zdrowia lub paszportem z
aktualnymi,
adekwatnymi
do
wieku
szczepieniami oraz odrobaczeniem. Musi to być podstemplowane przez lekarza weterynarii.
6)

Hodowca wydaje do domu szczenię wraz z metryką.

Metryka zawiera pieczęć oddziału i podpis jego przedstawiciela oraz hologram ZkwP. Metryka jest
poświadczeniem rasowości psa. Znajdują się na niej rodzice psa, przydomek hodowlany i adres
hodowcy.
Rodowód, nowy właściciel psa, wyrabia w Oddziale ZkwP na podstawie metryki i jest on
potwierdzeniem przynależności psa do rasy i jego pochodzenia. Jest zapisem jego przodków, ich
osiągnięć, wyszkolenia oraz oraz badań. Rodowody wystawiane przez ZkwP są czteropokoleniowe.

Oznacza to, że w rodowodzie naszego psa są wymienienie jego rodziców, dziadkowie,
pradziadkowie i prapradziadkowie.
Dlaczego to jest tak ważne? Pies od każdego z rodziców dostaje po 50% puli genetycznej,
od dziadków statystycznie po 25% (co w praktyce oznacza dziedziczenie genów pomiędzy 0 a 50%
od danego dziadka), od pradziadków 12,5%, a od prapradziadków po 6,25%. Rodowód daje zatem
potwierdzenie rasowości nabywanego szczenięcia co potwierdzają jego rodowodowi przodkowie.
Stowarzyszenia niezrzeszone w ZkwP i rodowody przez nie wystawiane takiej pewności nie dają.
Związek Kynologiczny w Polsce od 70 lat wpisuje nasze rodowodowe psy do Polskiej Księgi
Rodowodowej, a numer pod którym znajdują się dane naszego psa zapisany jest na rodowodzie
i zaczyna się od skrótu PKR. Pod tym numerem kryje się całe drzewo genealogiczne naszego psa od
samego jego początku. Stowarzyszenia takich danych nie posiadają. Rodowody przez nie
wystawiane często w rubrykach przodków mają wpisane "NN" – nieznany. Nie dają nam więc
pewności, że to szczenię, które właśnie trzymamy na rękach wyrośnie na przedstawiciela "rasy".

Rodowód ZKwP

7)
Hodowca wydaje do domu zwierzę oznakowane tatuażem lub chipem wszczepionym
pod skórę.
8)

Warto spisać umowę z hodowcą.

9)

Hodowca dokładnie poinstruuje nas w kwestii pielęgnacji i żywienia naszej pociechy.

Dlaczego ważne jest te kilka punktów?
Często w ogłoszeniach pojawia się adnotacja, że szczenięta są po rodowodowych rodzicach.
To znaczy, że obydwoje rodziców ma metryczkę lub rodowód (często tylko to pierwsze),
nie ma jednak uprawnień hodowlanych. Wówczas zawsze należy się zastanowić dlaczego rodzice

szczenięcia nie uzyskali uprawnień hodowlanych? Czy wynika to z niedbałości osoby oferującej na
sprzedaż szczenięta, czy może któryś z rodziców posiada wady dyskwalifikującego go jako psa
którego można użyć w hodowli i nie powinien być rozmnażany? Jeśli właścicielowi nie chciało się
zrobić podstawy wymaganej do uzyskania praw hodowlanych rodziców szczeniąt, pytanie brzmi,
czy chciało mu się zadbać o prawidłowe odchowanie miotu? Czy znalazł czas na odpowiednią
socjalizację szczeniąt, czy zadbał o żywienie i zdrowie maluchów i matki. Kwestią, na którą często
nie patrzą nowi nabywcy szczeniąt jest etyka hodowlana i warunki w jakich przebywają szczenięta
oraz matka, ilość miotów jakie ma suka przez całe swoje życie. ZkwP wprowadza ograniczenia dla
suk hodowlanych w zakresie ilości miotów oraz wieku do jakiego suki mogą być rozmnażane.
Najważniejsza sprawa!
Nigdy nie kieruj się modą! Zastanów się,czy możesz poświęcić psu odpowiednią ilość czasu,
weź pod uwagę swoje możliwości finansowe i mieszkaniowe. Poznaj specyfikę rasy przez rozmowę
z właścicielami psów, z hodowcami. Jeśli chcesz w przyszłości spróbować swoich sił w psich
sportach jedź na zawody, poobserwuj, porozmawiaj z zawodnikami jak się z tymi psami żyje na co
dzień i jak się uczą. Pamiętaj - na zawody o randze Mistrzostw Polski ( we wszystkich dyscyplinach
uznanych przez ZKwP) lub radzie Mistrzostw Świata (we wszystkich dyscyplinach uznanych przez
FCI) mogą być tylko zgłoszone psy posiadające rodowód FCI.
Na podanej poniżej stronie zkwp.pl znajdziesz wiele informacji, m.in. kontakt do wszystkich
oddziałów terenowych Związku Kynologicznego w Polsce. Każdy oddział dysponuje informacjami na
temat aktualnych miotów, hodowli psów. Niektóre rasy mają swoje kluby, w których także
udzielone zostaną Ci informacje na temat hodowli, aktualnych miotów czy specyfiki rasy.
Informacje o reproduktorach, hodowlach i miotach owczarków belgijskich znajdują się na stronie
min. KOB pod adresem: http://klubbelga.pl/nasze-psy/
Wybieraj mądrze, podejmuj świadomie decyzje, nie przyczyniaj się do bezdomności psów.
Jestem lekarzem weterynarii. Do naszego gabinetu trafiają psy rasowe rodowodowe.
Trafiają też te bez rodowodu, nierasowe choć sprzedane jako "rasa". Ciężko jest czasem dopatrzeć
się podobieństwa do rasy. Kiedy wymieniam wady i cechy, które są nietypowe dla rasy lub wręcz
dyskwalifikujące zawsze jesteście rozgoryczeni. Czujecie się oszukani, smutni, czasem zarzucacie
nam nieznajomość rasy. Wielu z was szuka wytłumaczenia... mówicie wtedy, że był tańszy niż
rasowy, był bliżej i my nie chcieliśmy psa na wystawy. Często dodajecie, że szczenię przebywało
w złych warunkach i gdzie ono będzie miało lepiej jak nie u was. Borykacie się potem całe życie
z niedociągnięciami socjalnymi tych psów, problemami zdrowotnymi i wydatkami niejednokrotnie
większymi niż kupno psa z rodowodem.
lek.wet. Wiesława Adamska, Klub Owczarka Belgijskiego ZKwP

