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40 Wystawa Rottweilerów ADRK
w Coesfeld 21-22.08.2010
Po raz 40 hodowcy i miłośnicy rottweilerów z całego
świata zebrali się na
dwudniowej wystawie.
Tym razem w niemieckim, położonym blisko
umownej granicy niemiecko-holenderskiej,
niedużym mieście Coesfeld.
Już od piątku zjeżdżali się wystawcy z całego świata. Jedni rozłożyli się na polu campingowym nieopodal terenu wystawy, a inni nocowali
w okolicznych hotelach.
Również w piątek do Niemiec wyruszyła
duża grupa hodowców i kibiców z Polski. Sędziowie również - Przewodnicząca Klubu Rottweilera
w Polsce Klaudia Łukaszewicz oraz v-ce Przewodniczący, niżej podpisany.

Część polskiej grupy
Nasza grupa nocowała w hotelu oddalonym od
Coesfeld o około 25 kilometrów.
Kiedy wieczorem wszyscy uczestnicy zjawili się w hotelu, zasiedliśmy do kolacji i rozmów. W czasie wieczornego spotkania padło wiele propozycji i sugestii co do kierunku rozwoju
rasy. Wszyscy byli zgodni co do tego, że należałoby przywrócić klubowe przeglądy hodowlane

przeprowadzane przez wyznaczonych przez klub
sędziów. Proponowano przywrócenie wymogu
obowiązkowego szkolenia na PT oraz obowiązkowy udział w rozbudowanych testach psychicznych (takich jakie mają owczarki niemieckie).
Proponowano również aby w późniejszym czasie
przywrócić wymóg wyszkolenia rottweilera na
IPO.
W czasie wieczornego spotkania spekulowano jak wypadnie nasz sobotni rodzynek –
EMAR, z hodowli Ciapunia Na. Miał być wystawiany w klasie młodzieży. Założono dwie ewentualności: pierwsza - w razie sukcesu przygotowana była duża flaga narodowa i biało czerwone czapeczki, druga - w przypadku niepowodzenia uczyliśmy się tekstu piosenki kibiców, nic
się nie stało, Polacy nic się nie stało”. Tu warto
wspomnieć, że na tej wystawie nie ma taryfy
ulgowej, a EMAR startował po raz pierwszy w
tak dużej i ważnej imprezie.
Sobota powitała nas piękną pogodą i po
śniadaniu w doskonałych nastrojach udaliśmy na
wystawę. Na wystawę zgłoszono 454 psy z całego
świata. Oprócz stałych bywalców ze starego kontynentu zjawiły się psy z dalekiej Brazylii oraz
Stanów Zjednoczonych. W sobotę wystawiane
były psy i suki w klasach: szczeniąt, młodzieży
oraz pośredniej. Do sędziowania tego roku pop r o sz on o
sę dzi ów
A D RK :
J .W ul f f a,
D.Hoffmanna, F.Hedtke oraz H. Weilera. Nasza
uwaga zwrócona była na klasę młodzieży psów,
gdzie startował nasz jedynak EMAR Ciapunia Na
z hodowli koleżanki Edyty Pałki. Właścicielami
EMARA są Elżbieta i Mirosław Adamkowie. Kiedy przyszła kolej na klasę młodzieży psów cała
polska ekipa zgromadziła się przy ringu. Plan
minimum był taki - jeśli EMAR dostanie ocenę
doskonałą, to już będzie duży sukces. Sędzia podzielił całą stawkę na grupy. EMAR otrzymał
ocenę doskonałą i przeszedł do dalszego etapu.
Plan minimum został wykonany. Następnie w
ringu pojawiły się psy z pozostałych grup z ocenami doskonałymi. Po selekcji przeprowadzonej
przez sędziego F. Hedtke EMAR znalazł się w
najlepszej 15.
Wtedy jedna z koleżanek – Dagmara
oznajmiła, że EMAR będzie w piątce najlepszych
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psów. Nic by nie było dziwnego w tym typie,
gdyby nie to, że nasza koleżanka debiutuje w
sporcie kynologicznym, widać „ma oko”. Rozpoczęło się wielkie odliczanie. Prawie zaczęto przyjmować zakłady – niektórzy chcieli zastawiać
swoje domy i samochody. Z piętnastki EMAR
znalazł się w pierwszej dziesiątce. Następnie był
9, 8, 7, 6. Emocje sięgnęły zenitu gdy EMAR znalazł się w piątce. Hodowczyni Edyta Pałka odchodziła od zmysłów, niektórzy z emocji zagryzali
palce, widziałem też łzy wzruszenia. Wreszcie
sędzia ogłosił werdykt. Klasę wygrywa niemiecki
pies, ze znanej hodowli von Hause Neubrand
ARKAN. Nasz EMAR zajął czwartą lokatę!

Emar Ciapunia Na
Sukces EMARA nie byłby możliwy gdyby nie kolega, który go prowadził w ringu. Był nim Sebastian Pfajfer, wschodząca gwiazda handlingu.
Zrobił to jak prawdziwy, zawodowy handler.
Rozpoczęło się małe szaleństwo. Gratulacje dla
właścicieli oraz hodowczyni, setki zdjęć robionych przez ludzi z całego świata. Tylko jeden
EMAR nie wiedział skąd taki rwetes i zainteresowanie nim.
Klasę młodzieży suk, których zgłoszono
73, wygrała poprawnie zbudowana, ładnie poru-
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szająca się DIVA vom Shloss Landestrost z Niemiec.
W klasie pośredniej sędzia J. Wolff pierwsze miejsce przyznał psu po znanym reproduktorze AMBASADORZE von Shambala. Był nim JAGUAR
von Shambala, który został Młodzieżowym Zwycięzcą Klubu.
Najlepszą suką w klasie pośredniej została wybrana przez sędziego D. Hoffmanna córka IVESA von Hause Neubrand, FABIENNE aus der
Espenstätte. Proporcjonalna budowa, dobre kątowanie i piękny przestrzenny ruch zadecydowały,
że była pierwsza.
I tak pierwszy dzień wystawy dobiegł końca. Sobota była udanym dla naszej ekipy, w szampańskich nastrojach wracaliśmy do hotelu. Wieczorem świętowaliśmy sukces EMARA i tak jak dnia
poprzedniego zastanawialiśmy się jak wypadną
nasi niedzielni reprezentanci tj. GANDALF Marstal i MAXI Marstal.

Maxi Marstal
Prognozy pogody na niedzielę nie były
optymistyczne, toteż gdy wstaliśmy rano i przywitało nas słońce od razu nastroje się poprawiły.
Oczywiście zabezpieczyliśmy się na ewentualne
opady deszczu, ale jak później się okazało niepo-
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trzebnie. Po śniadaniu całą ekipą udaliśmy się na
drugą odsłonę klubówki. W niedzielę 22 sierpnia
oceniane były psy suki w klasach: otwartej, użytkowej, championów oraz weteranów. Zgłoszone
były również psy z Polski. W klasie championów
startowały GANDALF i MAXI Marstal z hodowli
Państwa Rymarczyków. Łączy ich wspólna matka PRISKA Marstal. Tu trzeba dodać, że GANDALF niedawno został Zwycięzcą Klubowej Wystawy w Lubieszynie. W klasie otwartej suk startowała BENITA Lewirot (po AMBROŻYM Fanelus). Największe zainteresowanie naszej grupy
budziły oczywiście ringi z klasą championów.
Sędziowanie rozpoczęło się punktualnie na 4 ringach równocześnie. Trzeba było znów się podzielić. Klasa otwarta zgromadziła 43 psy. Tu w czołowej czwórce były dwa psy z hodowli von der
Lauterbrucke. Wygrał bardzo dobry w typie, dobrze zbudowany i poruszający się JESSE von der
Lauterbrücke. Jego brat JOSCHI był trzeci.
63 suki zgłoszono do klasy otwartej. W tej
klasie duża niespodzianka, a może sensacja, ponieważ wygrała suka zza wielkiej wody, a mianowicie DORIS JUMBO von Olivio z Brazylii. Suka
ta jest po niemieckich rodzicach, które wyemigrowały za ocean. Przyznam, że była to duża niespodzianka dla publiczności licznie zgromadzoną
przy ringu. Jej konkurentki nie były gorsze, a może nawet lepsze. Ale z werdyktem sędziego się
nie dyskutuje. Wspomnę również, że suka - BENITA Lewirot z hodowli Państwa Grygorczuków
dostała ocenę doskonałą.
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mocna stawka. Sędzia J. Wulff oglądał każdego
psa i po dłuższej chwili wybrał ścisłą czołówkę,
która walczyła o lokaty. Nasz GANDALF znalazł
się w tej grupie. I tak jak dnia poprzedniego rozpoczęło się nerwowe odliczanie. W ringu GANDI
zjawił się z mającym szczęśliwą rękę Sebastianem. Obaj stanowili super duet. Tego dnia GANDALF i Sebastian mieli swój dzień. GANDALF
poruszał się fantastycznie, z wyraźną lekkością, a
Sebastian nie ustępował mu w niczym. Pomagała
mu Agnieszka, właścicielka psa. Ten duet nie
mógł pozostać niezauważony. I tym razem stojąca przy ringu koleżanka Dagmara oznajmiła, że
GANDALF będzie w piątce najlepszych psów.
Zaczęliśmy podejrzewaliśmy, że ma jakiś układ z
diabłem. Nawet chciałem się założyć, bo nic dwa
razy się nie zdarza, ale chyba opatrzność nade
mną czuwała i wycofałem się z zakładu. Jak się
później okazało - słusznie. Rozpoczęło się nerwowe odliczanie. Po dłuższym bieganiu GANDI był
już w pierwszej dziesiątce. Ale to nie był koniec
emocji. Sędzia odstawiał po kolei psy do środka
ringu. Już biegała tylko piątka. Wreszcie została
dwójka. GANDALF oraz GRINGO. Wokół ringu
panował niesłychany doping, jak na meczu piłkarskim. Ostatecznie po morderczej walce wygrał
GRINGO vom Oberpfälzer Wald. Doskonały w
typie, średniej wielkości, doskonale poruszający
się pies. Niczym mu nie ustępował nasz GANDALF, który zajął wysokie drugie miejsce!

Teraz przyszła pora na klasę najważniejszą dla
ADRK, czyli klasę użytkową. W tej klasie należy
upatrywać zwycięzcę Wystawy Klubowej, ponieważ w Niemczech, i nie tylko, główny nacisk kładzie się na użytkowość psa oraz jego zdrowie
psychiczne i fizyczne. Do klasy użytkowej zgłoszono 22 psy. Wygrał poprawny LENZ von den
Hassberghöhen. Pies z niemieckiej hodowli we
włoskich rękach.
Bardzo efektowna, doskonale zbudowana i cudownie poruszająca się ADINA vom Kressbach
zwyciężyła klasę użytkową, a przyjechała ze słonecznej Hiszpanii.
Nadszedł czas na klasę championów, która nas
najbardziej interesowała. Tak jak dnia poprzedniego cała polska ekipa zebrała się przy ringu dopingować nasze psy. Psów zgłoszono 29. Bardzo

Gandalf Marstal
Właściciele GANDIEGO zebrali mnóstwo gratulacji, a psu zrobiono setki zdjęć. W tym miejscu
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chciałem pogratulować właścicielom psa Państwu Grygorczukom oraz hodowli Marstal tego
wielkiego sukcesu. Ale to nie koniec występów
psów z hodowli Marstal. Również w klasie championów startowała MAXI Marstal i na 29 zgłoszonych suk otrzymała ocenę doskonałą. Tą klasę
wygrała rewelacyjnie poruszająca się, doskonała
w typie, z piękną w wyrazie głowie FACE von
Kressbach.
Po przerwie rozpoczęły się konkurencje finałowe.
Zwycięzcą Klubowej Wystawy Rottweilerów
2010 został GRINGO vom Oberpfälzer Wald, a
Klubową Zwyciężczynią została Face vom Kressbach. BOB w tym roku przyznano psu. I tak 40
Klubowa Wystawa Rottweilerów ADRK Coesfeld
2010 przeszła do historii.
Tego dnia mieliśmy wśród nas koleżankę,
która obchodziła urodziny. Była nią Kasia Pfajfer.
Postaraliśmy się o niespodziankę dla solenizantki. W prezencie od naszej grupy dostała elegancki
parasol, oczywiście z wizerunkiem rottweilera
oraz kurtkę z wyhaftowaną nazwą Jej i Sebastiana

hodowli - VICARIOUS. Niespodzianka się udała,
bo Kasia była kompletnie zaskoczona. Tym miłym akcentem zakończyliśmy uczestnictwo w
wystawie.
Uważam, że tegoroczny wyjazd był dla
naszych psów bardzo udany. Wszystkie psy, które reprezentowały nasz kraj i nasze hodowle wypadły świetnie. Chciałbym wyrazić nadzieję, że w
przyszłym roku spotkamy się w jeszcze większym gronie.

Tekst Waldemar Mrowiec
v-ce Przewodniczący Klubu Rottweilera w Polsce

Zdjęcia Klaudia Łukaszewicz

ROTTWEILER MISTRZEM POLSKI PSÓW OBROŃCZYCH
Wspomnienia przewodnika rottweilera CORA Drakonid

W dobie dominacji owczarków belgijskich malinois i owczarków niemieckich w sportach obronnych, warto przypomnieć o niewątpliwie największym sportowym sukcesie polskiego
rottweilera. Nie wiem ilu z nas o tym pamięta,
ale w 1997 roku na Otwartych Mistrzostwach
Polski Psów Obrończych odbywających się w Łodzi pierwsze miejsce w konkurencji PO III i tytuł Mistrza Polski zdobył rottweiler COR Drakonid, którego przewodnikiem był Jacek Lewkowicz, a właścicielką Joanna Paszyńska – hodowla „z Garlicy Duchownej”.
Aby przybliżyć nam kulisy tego wydarzenia,
poprosiłem o rozmowę przewodnika tego rottweilera Jacka Lewkowicza, który jest międzynarodowym sędzią prób pracy, aktywnym zawodnikiem oraz właścicielem Krakowskiej
Szkoły Tresury HITT-DOG.

Zdjęcie z pokazu szkolenia Piła 2010
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Witaj Jacku. Chciałbym Cię prosić o przybliżenie nam sylwetki prowadzonego przez Ciebie
rottweilera COR Drakonid. Jak trafił do Ciebie?
COR Drakonid był psem urodzonym 02.08.1991r.
W domu nosił imię BAKO. Właścicielka przyszła
z nim do mojej szkoły na kurs grupowy PT, gdy
pies miał 8 miesięcy. BAKO był psem wyraźnie
wybijającym się spośród pozostałych uczestników kursu. Przewodnikiem była jego właścicielka
Pani Joanna Paszyńska, z którą przystąpił później
do egzaminu. Po egzaminie właścicielka postanowiła dalej go szkolić, wprowadziliśmy mu elementy obrony, gdzie ja mu pozorowałem . Pracę
na śladzie rozpoczął dosyć późno, bo dopiero w
wieku około czternastu miesięcy. Właścicielka
prowadziła hodowlę i nie miała wystarczająco
dużo czasu na pracę z BAKO. Jednak oprócz zaliczenia egzaminu PT chciała również doprowadzić psa do egzaminu PO I. BAKO nadal był
psem hodowczyni, jednak coraz więcej czasu spędzał ze mną. Gdy w hodowli występowały na
przykład cieczki u suk, Bako trafiał do mnie na
stałe i większość czasu spędzał ze mną i moją suką owczarka niemieckiego. W późniejszym czasie
stałem się jego przewodnikiem w szkoleniu sportowym. Bako był psem nad którym, jego właścicielka w dalszym ciągu miała pełną kontrolę. Jednak w sporcie lepiej pracował ze mną, co nie
przeszkadzało w tym, aby Pani Joanna brała
czynny udział w pokazach posłuszeństwa i obrony.

Jakim psem był BAKO. Jakie były jego największe atuty?
BAKO był kompaktowym, mocno zbudowanym,
psem średniej wielkości. Harmonijna budowa,
mocna głowa i bardzo dobry ruch, były jego
głównym atutem na wystawach. BAKO był psem
w pełni zsocjalizowanym, mieszkał w domu, miał
kontakt z ludźmi, zarówno z dorosłymi jak i
dziećmi. W stosunku do innych psów wykazywał
również jak najbardziej normalne zachowania,
należało jednak zwracać uwagę na jego kontakty
z innymi dorosłymi samcami. BAKO był psem,
który nie stronił od awantur, jak typowy samiec.
Nie pokazywał jednak swojej siły w kontaktach
ze słabszymi od siebie. Natomiast w warunkach
realnego zagrożenia potrafił ugryźć naprawdę.
Był psem bardzo zrównoważonym, po pokazach
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obrony, bezpośrednio po zejściu z placu mógł być
głaskany i tulony przez dzieci. W związku z tym,
że w tamtych czasach miejsce miała poważna nagonka medialna na rottweilery, chodziłem z nim
do szkół na spotkania z dziećmi oraz różnego typu pogadanki i pokazy. Był w tych miejscach
puszczany luzem między dzieci, które go tarmosiły i karmiły swoimi kanapkami. BAKO był również modelem na serii pocztówek, gdzie można
było zobaczyć rottweilera z różą w pysku, albo w
towarzystwie kota. Ten rottweiler z pocztówek,
to właśnie on.
BAKO w posłuszeństwie pracował głównie „na
piłkę”, był bardzo zmotywowany do pracy. Będąc mocnym i dynamicznym psem sprawiał wiele problemów pozorantom. Miał mocne i pewne
chwyty, był skoczny, a do tego jak każdy rottweiler, będąc na rękawie walczył ciągnąc w dół. Jak
na rottweilera nie był duży. Był utrzymywany w
bardzo dobrej formie fizycznej, a w młodości nie
był przeciążany, nie był psem niepotrzebnie
otłuszczonym, co dawało mu szybkość i zwrotność. W pracy nie ustępował pod tym względem
psom innych ras. W trudnych warunkach atmosferycznych wytrzymywał znacznie więcej niż
konkurencja. Pamiętam zawody na Śląsku, gdzie
ze względu na ulewy, na boisko wchodziliśmy po
deskach, a psy warowały na odłożeniu w wodzie
po łopatki. BAKO jako jeden z nielicznych wytrzymał to ćwiczenie.

Jak przygotowywałeś psa do zawodów?
BAKO był w stałym treningu. Treningi przybierały na intensywności na około trzy miesiące przed
zawodami. Posłuszeństwo i większość elementów obrony szlifowałem samodzielnie. Przed zawodami korzystałem z pomocy innych pozorantów. Pracując na śladzie, przygotowując się do
zawodów, fundowałem psu bardzo trudne warunki. Nierzadko układaliśmy ślady w samo południe, albo takie, na które pies wchodził po
trzech, czterech godzinach. Szukaliśmy trudnych
terenów, często pies pracował np. na rżysku, ale
jak widać to zaprocentowało. Na Mistrzostwach
Polski teren do śladów był bardzo trudny, ostatnie załamanie na śladzie wypadło nam w miejscu,
gdzie zawracał kombajn i rolował słomę.
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S.P: Jak długo wspólnie startowaliście w zawodach?
J.L: Startowałem z nim kilka sezonów. Nie organizowano zbyt wielu imprez IPO, z liczących się
zawodów zazwyczaj były to głównie Mistrzostwa
Polski i Mistrzostwa Śląska. Oprócz Mistrzostwa
Polski PO III byliśmy jeszcze Vice Mistrzami Śląska. Miałem przyjemność startować na zawodach
gdzie pozorowali np. Jiri Scucka, Jiry Tichy czy
Marek Fryc. BAKO był długo utrzymywany w
dobrej formie. Jeszcze jako dziewięcioletni pies
brał udział w zawodach, pokazach obrony i posłuszeństwa, zarówno ze mną, jak i ze swoją właścicielką.

muszą to być testy z pozorantem, ale powinny
być naprawdę przemyślane. Dobrze by było, gdyby w hodowli brano pod uwagę nie tylko eksterier, ale również psychikę. Ani rasa nie jest na tyle popularna, ani rottweiler nie jest psem super
wymarzonym do współczesnego sportu, że takie
podejście mogłoby doprowadzić do powstania
dwóch kierunków, jak to się dzieje, na przykład,
w przypadku owczarka niemieckiego. Moglibyśmy jednak otrzymać psa, który jest w stanie konkurować na scenie międzynarodowej.

S.P: Jak oceniasz rottweilery w porównaniu z
innymi rasami użytkowymi?
J.L: Rottweiler jest psem bardzo wymagającym.
Wymaga dobrego prowadzenia od samego początku. Jest psem bardzo przywiązującym się do
swego właściciela, uważam, że z paru powodów
powinien trafiać wcześnie do nowego domu, nie
w wieku sześciu, czy nawet dziesięciu miesięcy,
tylko w momencie, kiedy można go odebrać od
matki. Powinien być sensownie prowadzony od
początku, bardzo wiele uwagi przywiązałbym do
jego socjalizacji z otoczeniem, bo na takiej bazie
można bardzo dużo z psem osiągnąć. Drugą bardzo ważną rzeczą jest odpowiednie odżywianie i
rozsądne obciążanie psa od samego początku.
Biorąc pod uwagę inteligencję i zapał do pracy
przeciętnego rottweilera, nie ustępuje on pod tym
względem innym rasom użytkowym. Ze względu na swoje gabaryty, może nie być tak
„błyskawiczny” jak mały owczarek niemiecki
czy owczarek belgijski, ale na pewno będzie psem
wystarczająco szybkim i dynamicznym, poprawnie i z gracją wykonującym poszczególne ćwiczenia. Budowa głowy i modna dzisiaj „pożądana
krótkość” kufy nie przeszkadza jeszcze psu w
pracy węchowej, czy we właściwym chwycie na
rękawie. Inaczej niż na przykład u bokserów.
S.P: Jak oceniasz dzisiejsze pogłowie rottweilerów w Polsce, pod kątem psychiki i charakteru?
J.L: Dużo dobrego dla rasy przynosi selekcja pod
względem psychiki, niestety dosyć często trafiają
się rottweilery troszkę słabsze psychicznie. Mam
nadzieję, że dojdzie do poprawy w tym kierunku.
Uważam, że za dużo było zamieszania z testami
psychicznymi. Należałoby zastanowić się nad
opracowaniem rozsądnych testów dla tej rasy, nie

Zdjęcie z pokazu szkolenia Piła 2010
S.P: Czy jako szkoleniowiec widzisz różnice w
polskim pogłowiu, tym dzisiejszym i tym
sprzed 15 lat?
J.L: Widzę różnicę w wyglądzie i w gabarytach,
jest mniej tych przerośniętych egzemplarzy. Różnicę widzę również w podejściu właścicieli. Mimo większej dostępności do szkoleń, znacznie
mniej rottweilerów jest na ośrodkach szkoleniowych, jednak Ci którzy decydują się szkolić psy,
robią to lepiej niż kiedyś i spotkałem kilka naprawdę fajnych rottweilerów.
Dziękuję za rozmowę życzę wielu sukcesów w
karierze zawodnika i szkoleniowca. Pozdrawiam.
Teks: Sebastian Pfajfer
właściciel hodowli Vicarious
Zdjęcia Klaudia Łukaszewicz
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Rodzaje i dziedziczenie cech – cechy ilościowe
Celem jaki od wieków przyświeca hodowcom wszelkich zwierząt udomowionych jest taka
zmiana ich cech aby w lepszy sposób spełniały
oczekiwania i potrzeby hodowcy. Narzędziem do
osiągnięcia tego celu jest selekcja. W środowisku
naturalnym hodowcę i selekcję zastępuje dobór
naturalny, zwany także selekcją naturalną. Dobór
naturalny zawsze preferuje osobniki lepiej przystosowane do aktualnego środowiska bytowania.
Ten typ selekcji sprawia, że osobniki pozostałe
przy życiu posiadają cechy najlepsze do ich przeżycia i rozmnożenia w danym środowisku. W
hodowli to hodowca podejmuje decyzje odnośnie
wyboru cech, które są odpowiednie z jego punktu
widzenia. Niestety wielokrotnie bywa tak, iż cechy pozytywne z punktu widzenia hodowcy nie
są dobre dla samego zwierzęcia – np. spadek odporności immunologicznej wskutek hodowli w
pokrewieństwie.
Selekcjonując osobniki do hodowli, spotykamy się z różnego rodzaju cechami, tworzącymi
fenotyp danego osobnika. Wszystkie te cechy, w
mniejszym lub większym stopniu są determinowane przez genotyp osobnika. Ze względu na
sposób determinacji cech osobniczych możemy
podzielić je na:
Cechy jakościowe
Są uwarunkowane przez jeden lub kilka genów, środowisko ma niewielki wpływ na ich ekspresję. Przykładem takich cech są np.: kolor oczu,
kolor futra itp. Tak pożądany w naszej rasie kolor
oczu ciemno brązowy – do czarnego, nie ulega
dużym zmianom przy różnych warunkach środowiskowych (np. różne karmienie). Co prawda
można w pewien sposób tą cechę poprawić np.
poprzez podawanie karotenu, ale zmiany są minimalne.
Cechy ilościowe (poligenowe)
Zgodnie z nazwą są warunkowane przez wiele par genów, środowisko ma na nie duży wpływ.
Są to wszelkiego rodzaju cechy mierzalne –
wzrost w kłębie, masa zwierzęcia, obwody – kufy, klatki piersiowej. Zmienność cech ilościowych
przyjmuje rozkład normalny – rys. 1.

Rys. 1. Krzywa rozkładu normalnego.
Cechy progowe
Jest to w pewnym stopniu odmiana cech ilościowych. Ich zmienność genetyczna ma charakter ciągły jak to ma miejsce przy cechach ilościowych, natomiast zmienność fenotypowa przyjmuje najczęściej wartości zerojedynkowe (choć
obraz cechy u różnych osobników może być inny
ze względu na rożne działanie poszczególnych
czynników genetycznych i pozagenetycznych).
Przykładami takich cech jest np. występowanie
określonych chorób determinowanych poligenowo – wiele genów oraz środowisko przyczyniają
się do ich wystąpienia, ale zwierzę może być albo
chore albo zdrowe. Dopiero po przekroczeniu
pewnego progu zmienności – wystąpienia określonej liczby odpowiednich genów cecha ulega
ekspresji – rys. 2.

Rys. 2. Zmienność genetyczna cech progowych.
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Z punktu widzenia hodowcy, selekcja
cech jakościowych jest o wiele łatwiejsza niż selekcja w obrębie cech ilościowych. Jeśli skojarzymy dwa osobniki o ciemnych oczach, których rodzice i dziadkowie również posiadali oczy o
ciemnym ubarwieniu, wtedy mamy prawie 100%
prawdopodobieństwo, iż uzyskane potomstwo
będzie miało oczy ciemne. Podobnie sytuacja wygląda z umaszczeniem, które jest w pewnym
stopniu powiązane z kolorem oczu. Przy umaszczeniu czarnym podpalanym, jakie powinny mieć
rottweilery, w locus aguti występuje gen recesywny a-t. Implikacją tego faktu jest to, iż osobniki
czarne podpalane – zawsze będą dawały czarne
podpalana potomstwo (wyjątkiem jest wystąpienie mutacji). Przy cechach ilościowych, sytuację
mocno komplikuje obecność wielu genów oraz
dodatkowo środowiska mających wpływ na ekspresję danej cechy. Poprawa cech ilościowych np.
kątowania kończyn, wysokości w kłębie, długości
tułowia, długości i szerokości kufy, wymaga wielu pokoleń psów a co za tym idzie jest bardzo
czasochłonna. Jednak o ile z cechami eksterieru
takimi jak zbyt długi grzbiet, pies może funkcjonować bez przeszkód, o tyle prawdziwym problemem są schorzenia dziedziczone jako cechy
ilościowe – wieloczynnikowo (na cechę mają
wpływ zarówno czynniki genetyczne jak i pozagenetyczne – środowiskowe). Przykładem takich
chorób są dysplazja stawów biodrowych oraz
łokciowych, entropium czy ektropium. Liczne
badania nad dysplazją stawów biodrowych ujawniły wiele ciekawych zjawisk. Analizy prowadzone przez Hansena (1991) wykazały korelację pomiędzy występowaniem dysplazji a porą roku, w
jakiej urodziły się szczenięta (dla kilku różnych
ras). Odziedziczalność HD wiosną wyniosła 0,2 a
jesienią 0,6. Oznacza to, że komponenta genetyczna w obrazie cechy będzie inna wiosną i jesienią.
Jesienią będzie wyższe prawdopodobieństwo wystąpienia dysplazji z kojarzeń tych samych osobników. Jednak badania prowadzone przez Maki i
współpracowników (2000) nie wykazały związku
pomiędzy występowaniem dysplazji biodrowej
oraz łokciowej a sezonem urodzenia u Fińskich
rottweilerów. Brak zgodności wyników różnych
badań nad schorzeniami wieloczynnikowymi
może wynikać właśnie z różnych czynników środowiskowych, które mają na te cechy duży
wpływ. Dodatkowo przy analizie wielu zmiennych środowiskowych istotne są interakcje po-
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między nimi.
Genetyczne uwarunkowania większości
cech ilościowych są słabo poznane. Nie znamy
wszystkich genów determinujących poszczególne
cechy a nawet przy obecności genów głównych
ocena predyspozycji fenotypowych poszczególnych osobników jest niezwykle trudna. Podobny
problem związany jest z eliminacją z populacji
chorób determinowanych wieloczynnikowo – a
choroby te stanowią większość znanych schorzeń.
Można to prześledzić na przykładzie entropium.
Jest to choroba polegająca na wywinięciu powieki
w kierunku gałki ocznej. Powoduje to podrażnienie oka i może prowadzić do uszkodzenia rogówki a w skrajnych przypadkach nawet ślepoty.
Przypuszcza się, iż dziedziczenie tej choroby jest
wieloczynnikowe a sama cecha progową. Entropium determinowane jest poligenowo, przy czym
w populacji występują poligeny aktywne i nieaktywne. Zakłada się, że poligeny aktywne mają
działanie korzystne, zaś nieaktywne działają niekorzystnie. Jeśli u osobnika wystąpi przewaga
par poligenów nieaktywnych nad aktywnymi,
wtedy w odpowiednim środowisku wystąpi
schorzenie. Bez znajomości wszystkich genów
odpowiedzialnych za tą wadę nie da się wyeliminować danej cechy z populacji. Wszystkie osobniki, nawet te zdrowe posiadają poligeny nieaktywne. Jednakże przy odpowiednim stosunku poligenów nieaktywnych do aktywnych oraz prawidłowym środowisku choroba nie wystąpi. Warunkiem wystąpienia schorzenia będzie spotkanie się
odpowiedniej liczby poligenów nieaktywnych u
danego osobnika. Ponadto warunki środowiskowe mogą przesuwać próg wystąpienia choroby
oraz zmieniać jej obraz – powodując np. ostrą lub
łagodną jej postać. Dodatkowym czynnikiem
zwiększającym prawdopodobieństwo ujawnienia
się cech wieloczynnikowych, progowych jest kojarzenie w pokrewieństwie.
Podsumowując, obecność cech ilościowych jest jednej strony niezwykle korzystna, ponieważ zwiększa różnorodność w obrębie danej
cechy. Dzięki temu dany gatunek, jako całość może lepiej reagować na zmiany środowiskowe. Z
drugiej strony cechy te sprawiają, iż hodowla
zwierząt i m. in. psów staje się bardziej skomplikowana, niż się niektórym amatorom hodowli
wydaje. Dla samych zwierząt są one niezwykle
pozytywne gdyż tworzą pewnego rodzaju bufor
dla działań człowieka. Jeśli popełni się błąd przy
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selekcji konsekwencje nie są tak dotkliwe i nieodwracalne jak przy cechach jakościowych. Jeśli np.
rozpoczniemy kojarzenie rottweilerów z jasnymi
oczami między sobą, nie dopuszczając do hodowli osobników z oczami ciemnymi to po 4-5 pokoleniach będziemy posiadali w hodowli tylko psy
jasnookie. Bez domieszki psów z ciemnymi oczami lub jakiejś mutacji nie będzie możliwości powrotu do ciemnego oka. Przy cesze ilościowej na
zmianę eksterieru potrzeba wiele pokoleń a i wtedy jest możliwość powrotu poprzez odpowiednią
selekcję.
Dzieje się tak, dlatego iż genów odpowiedzialnych za daną cechę jest wiele i praktycznie
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nie ma możliwości eliminacji ich wszystkich w
całej populacji.
Hansen I.”Hip dysplasia in dogs in relation to their month of birth”. Vet.Rec. 1991, May
4;128(18):425-6.
Mäki K, Liinamo AE, Ojala M. „Estimates
of genetic parameters for hip and elbow dysplasia
in Finnish Rottweilers”. J Anim Sci. 2000, 78
(5):1141-8
Tekst: Tomasz Strzała
właściciel hodowli Canegro

EMAR Ciapunia Na— niespodzianka klubowej wystawy ADRK,
wywiad z właścicielami

Wywiad został przeprowadzony we Wrocławiu
podczas Międzynarodowej Wystawy Psów w
dniu 26 września 2010 roku przez Romanę Mrowiec.

Roma Mrowiec: W jaki sposób zaczęła się Wasza
przygoda z psami?
Mirek: Zaczęło się od suczki, rottweilerki, bez
rodowodu. Kupiona zastała na bazarze i był to
zakup na start w nasze wspólne życie. Zamieszkaliśmy razem i pierwsza decyzja – kupujemy rottweilerkę, suczkę.
R.M.: Dlaczego właśnie rottweiler?
Elżbieta: Tylko dlatego, że podobał nam się wygląd. Oczywiście przeczytaliśmy trochę publikacji
o rottweilerze, bo baliśmy się, że nie damy sobie
rady z wychowaniem i ułożeniem. Jednak decyzja była stanowcza - tylko rottweiler. I zamieszkała z nami Hosta.
R.M.: Co było dalej?
Elżbieta: Hosta była z nami 10 lat. W międzyczasie urodził się syn Patryk. Charakter tej suki, to
jak „zajmowała się” naszym synem, jaka była oddana, umocniło nas w przekonaniu, że rottweiler

to rasa, którą zawsze chcemy mieć.
Hosta po 10 latach życia dostała nowotworu kości
i trzeba było podjąć trudną decyzję o uśpieniu jej.
Następna decyzja – kupujemy rottweilerkę z rodowodem, ale tylko „do kochania” (wada zgryzu).
R.M.: Czyli już jak kupowaliście suczkę, to zdawaliście sobie sprawę z tego, że nie jest wystawowa?
Elżbieta: Tak, wiedzieliśmy o tym. Po prostu nie
złapaliśmy jeszcze bakcyla wystawowego, ale powoli zaczęło nas to interesować. I zdecydowaliśmy – kupujemy suczkę, rodowodową z hodowli
Canegro. GRACJA była już wystawiana. Bez
większych sukcesów, ale zdarzały się też 2 i 3 lokaty. I właśnie wtedy złapaliśmy tego bakcyla.
Chcieliśmy coś osiągnąć, pokazać, że mamy pięknego rottweilera i może dostać jakiś medal.
No i następna decyzja – znowu rottweiler, ale
tym razem pies.
R.M.: Skąd wybór hodowli, wybór psa, a nie jak dotychczas suki?
Mirek: Przede wszystkim ze względu na skojarzenie. KRIS Klaid bardzo nam się podobał, a
CHANEL Canegro wypatrzył na wystawach syn
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Patryk i jak sam mówi – zakochał się. Prawdę
mówiąc to Jemu zawdzięczamy wybór tego psa.
Czekaliśmy na szczeniaka cały rok. Hodowczyni
– Edyta Pałka zdecydowała, że sprzeda go właśnie nam.
R.M.: No i pojechaliście do hodowli „Ciapunia Na”
zobaczyć szczeniaka.

wane, zrównoważone i jeden piękniejszy od drugiego. W klasie młodzieży zgłoszonych było 50
sztuk. Nasz plan był ambitny – nie odpaść w
pierwszej dziesiątce psów. I marzenie – zakwalifikować się do piętnastki najlepszych. Wyżej nawet
nie śmieliśmy marzyć.
R.M.: Wcześniej były jednak przygotowania.

Mirek: Nie, pojechaliśmy kupić! Zdecydowani od
razu kupić. Już wcześniej zadawaliśmy sobie pytanie – czy sobie poradzimy? Mamy dwie suki,
teraz pies, nowe sytuacje, różnice płci, może być
ciężko. Stwierdziliśmy jednak, że damy radę.

Patryk: Pracowałem z EMAREM przed wystawą.
Było bieganie, pływanie, trening przy rowerze,
ćwiczenia przy ustawianiu i prezentowaniu psa
w ringu. Rodzice również mocno się zaangażowali i brali udział w przygotowaniach.

R.M.: Wystawy. Ta pierwsza i następne.

Mirek: Zdawaliśmy jednak sobie sprawę, że sami
nie damy rady wystawić psa i poprosiliśmy o pomoc Sebastiana Pfajfera i Krzyśka Koszałkę. Zgodzili się.

Patryk: Pierwsza była Międzynarodowa Wystawa w Poznaniu w 2009 roku. Trochę spóźniony
wszedłem na ring, to była klasa szczeniąt. EMAR
dostał wtedy ocenę wybitnie obiecującą, sędziował nas Pan Podlaski. Następna wystawa w 2010
roku w Opolu, sędzia z Serbii Dusan Paunovic, w
klasie młodzieży 8 konkurentów. I sukces – ocena
doskonała i tytuł Zwycięzcy Młodzieży. Zupełnie
oszaleliśmy z radości. Później Międzynarodowa
Wystawa w Łodzi, sędzia ADRK Jurgen Wulff i
EMAR wygrywa klasę młodzieży otrzymując tytuły Zwycięzcy Młodzieży i Najlepszego Juniora
w Rasie. Strasznie się cieszyłem z jego sukcesów.
Następna, to Krajowa Wystawa Rottweilerów w
Pile i sędzia ADRK Uwe Petermann. EMAR dostał ocenę doskonałą i drugą lokatę. Po miesiącu
najważniejsza – Klubowa Wystawa Rottweilerów
w Lubieszynie. Sędziował v-ce Przewodniczący
ds. Hodowlanych ADRK Edgar Hellmann i znowu EMAR dostał ocenę doskonałą, drugą lokatę i
bardzo ładny opis. No i podjęliśmy z rodzicami
decyzję – jedziemy na Klubową Wystawę Rottweilerów do Niemiec.

R.M.: A jak było już na wystawie?
Mirek: Przed wszystkim ogromne emocje! Najpierw psy były przez sędziego F. Hedtke szczegółowo opisywane, później małymi grupami oceniane podczas prezentacji w ruchu. Jak zostało na
ringu 15 sztuk do wspólnego biegania byłem
uszczęśliwiony, spełniły się marzenia. Sen jednak
trwał nadal. Sędzia do środka ringu odsyłał kolejne psy, a EMAR biegał dalej. Przestałem wierzyć,
że to dzieje się naprawdę, słyszałem tylko okrzyki radości naszych kibiców jak EMAR wędrował
coraz wyżej. W końcu został postawiony na 4 lokacie.

Mirek: Pierwsza wersja – bez psa, tylko zobaczyć
tą wystawę. Druga wersja - jak już jedziemy, to
potraktujmy to jako rodzaj doświadczenia i wystawmy EMARA.
Oczywiście Edzia, hodowczyni EMARA mocno
nas do tego namawiała.
R.M.: No właśnie. Jadąc pierwszy raz na wystawę
ADRK jakie mieliście o niej wyobrażenie?
Elżbieta: Prawdę mówiąc wystawa przerosła nasze wyobrażenia. Taka ilość rottweilerów na jednej wystawie! Z całego świata! Wszystkie opano-

R.M.: Co niektórzy widziałam mieli łzy w oczach.
Elżbieta: My też to widzieliśmy. Były gratulacje
od kibiców, wspólne zdjęcia, uściski, znalazła się
flaga narodowa wcześniej przygotowana przez
Edzię ( skąd Ona wiedziała, że się przyda?). Cie-
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szyliśmy się bardzo z tak wysokiej lokaty. I bardzo wszystkim dziękujemy za pomoc. Szczególne
podziękowania należą się Sebastianowi, bez Niego nie byłoby tego sukcesu.
R.M.: Proszę, powiedzcie jaki EMAR jest w domu?
Mirek: Spokojny i straszny pieszczoch. Podczas
zabaw z naszymi sukami często to one biorą górę nad EMAREM, ale przy misce z wodą ustępują mu pierwszeństwa. Widzę, że zaczynają czuć,
że to on jest przewodnikiem stada. Poza tym zaczyna być czujny, spokojnie kontroluje wszystkie sytuacje.
R.M.: A co ze szkoleniem? Czy zamierzacie szkolić
EMARA?
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Mirek: Oczywiście. 16 października jedziemy na
pierwsze szkolenie przygotowujące z zakresu posłuszeństwa (PT), a już 17 zaczynamy treningi.
R.M.: Kto będzie przewodnikiem?
Mirek: Chcemy aby przewodnikiem był Patryk.
Zobaczymy jak da sobie radę. Myślimy również o
szkoleniu w zakresie obrony i stróżowania (IPO).
R.M.: Życzę Wam dalszych sukcesów na ringach
w atmosferze sportowej rywalizacji i … do zobaczenia w Poznaniu.
Mirek: Na pewno przyjedziemy!
Tekst: Romana Mrowiec
Zdjęcia Klaudia Łukaszewicz

Mirek: Oczywiście. 16 października jedziemy na

Woda szkodliwa czy potrzebna dla skóry psa?

Kąpiące się psy to częsty widok w naszym otoczeniu. Czy kontakt z wodą może
być szkodliwy dla psa? Bardzo ogólne zagadnienie zawężę tylko do miejsca bezpośredniego kontaktu organizmu z wodą, czyli skóry.
Powłoka ciała jest największym narządem
organizmu zwierzęcego. U nowonarodzonych szczeniąt skóra, okrywa włosowa i
tkanka podskórna stanowią 24% masy całego
ciała, u dorosłych psów około 12%. Wiele
czynników ma wpływ na stan skóry i sierści
psów, miedzy innymi uwarunkowania genetyczne, żywienie, choroby i pielęgnacja.

Skóra właściwa z wytworami naskórka jest skuteczną barierą zarówno przed wni-

kaniem szkodliwych czynników ze środowiska, jak i chroni przed ucieczką wody i elektrolitów z wnętrza organizmu. Bardzo wiele
funkcji, które musi spełnić ten narząd, uzależnionych jest od prawidłowego funkcjonowania wszystkich znajdujących się tam elementów. O tym, czy należy kapać psa i dlaczego pisałem już wcześniej przypomnę tylko, że skóra psa jest wyjątkowa. Inna od powłoki ciała człowieka czy chociażby kota. Psy
nie mają gruczołów potowych samoistnie
uchodzących na powierzchni skóry
(pomijając nieliczne miejsca na opuszkach
kończyn i lusterku nosa), więc nie pocą się
przez skórę, co powoduje inny skład pokrywającej sierść i naskórek warstwy łojowej.
Głównie przez to odczyn, czyli pH ich skóry,
wynosi średnio 7,35 (u człowieka 5,5, u kota
6,4). Dla nas wynika z tego bardzo ważna informacja – łagodny szampon przeznaczony
dla człowieka będzie na pewno drażniącym
dla psa (odwrotnie pewnie też) co wymusza
na właścicielach psów stosowanie przeznaczonych dla nich odpowiednich preparatów.
Taka obojętna czy też lekko zasadowa
skóra powoduje, że normalnie u zdrowego
psa występują na niej bakterie. Te rezydentne
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mikroorganizmy pozostają w równowadze –
swoistej homeostazie – z organizmem psa i
nie powodują żadnych zmian chorobowych.
Łatwo jednak wyobrazić sobie, co się stanie,
jeżeli warstwa ochronna skóry zostanie zmieniona albo z jakiegoś innego powodu dojdzie
do namnożenia się tych właśnie bakterii, albo
też zupełnie innych – zawsze chorobotwórczych – kiedy znajdą się na skórze psa.
Warstwa rogowa naskórka składa się
tylko z 3-5 warstw (dla przykładu u człowieka z 10-15 warstw) co powoduje, że czas od
nowy naskórka trwa u psa tylko 3 tygodnie
(u człowieka 28 dni). Czy to dobrze? Pewnie
tak, bo wszystkie zmiany i urazy szybciej się
zagoją ale też przez to, że warstwa ta jest
cieńsza, częściej i łatwiej dochodzi do urażania skóry. W skórze zachodzą także procesy determinujące jej zabarwienie (kolor skóry i okrywy włosowej). Pomiędzy keratynocytami - komórkami naskórka występują melanocyty – komórki pochodzenia nerwowego (średnio 1 melanocyt na 10-20 keratynocytów). W melanocytach następuje synteza i
magazynowanie melaniny. Melanina może
występować w formie eumelaniny – dającej
ciemnobrązowe lub czarne zabarwienie włosa i skóry; feomelaniny – dającej odcień ru
dy lub czerwony oraz oksymelaniny – warunkującej żółte lub czerwono - brązowe za
barwienie okrywy włosowej i powłoki ciała.
Jeżeli w skórze dojdzie do procesów chorobotwórczych albo urazów może to spowodować, że widzimy zmiany w zabarwieniu
skóry czy sierści, np. po krostach ropnych
zostaną ciemne, prawie czarne miejsca a blizny po urazach będą nie zabarwione. Włos
po przechorowanej grzybicy może być
c i e m n i e j s z y
i t p .
Jakie niebezpieczeństwa może więc
powodować sytuacja, kiedy nasz pies wskakuje do wody? Kąpiel psa w zbiornikach naturalnych nie musi powodować żadnych zaburzeń na skórze psa pod warunkiem że woda nie jest zanieczyszczona (chemicznie i
biologicznie) i odbywa się to w ciepłej porze
roku. Niektóre psy wręcz uwielbiają wskaki-
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wać do każdej napotkanej kałuży z wodą, inne wręcz przeciwnie, czasem siłą są wpychane do zbiorników wodnych przez właścicieli. Z punktu widzenia dermatologa chciałbym
przybliżyć kilka schorzeń skóry, które mogą wyniknąć ze zbyt częstego przebywania w wodzie
psa lub kontaktu skóry psa z zanieczyszczoną
wodą. Wspomniane wcześniej rezydentne bakterie (głównie gronkowiec pośredni – tak właśnie,
każdy pies ma gronkowca na skórze, ale nie należy się tego obawiać, w normalnych warunkach
jest on nie chorobotwórczy dla ludzi i zwierząt)
mogą się namnożyć nadmiernie w zmacerowanej
i rozpulchnionej skórze – np. po zbyt długiej albo
zbyt częstej kąpieli. Może zdarzyć się sytuacja,
kiedy w zbiorniku zanieczyszczonym biologicznie (np. ścieki) znajdują się inne chorobotwórcze
dla psa bakterie, które podczas takiej kąpieli także zaatakują jego skórę. Wynikiem nadmiernego
rozwoju bakterii jest ropne zapalenie skóry, czyli
pyoderma. Pojawiają się krosty ropne (pęcherzyki
wypełnione ropą), często pękające, pozostawiające po sobie ślad w postaci tzw. kryzki naskórkowej. Sytuacja może być uciążliwa dla psa zwłaszcza, jeżeli krost jest dużo - obejmują one mieszki
włosowe albo nawet głębsze warstwy skóry i
tworzą się przetoki ropne – otworki na skórze, z
których wypływa ropa. W każdym z takich przypadków pies musi być leczony antybiotykiem
przez kilka, a nawet kilkanaście tygodni.
Po kąpieli właściciele psów zauważają
czasem dosyć intensywny „psi” zapach. Sytuacja
normalna jeżeli utrzymuje się krótko, do czasu
wyschnięcia skóry i sierści. Jest to wynik rozmiękania i rozpuszczania się łoju normalnie pokrywającego skórę i nasady włosów u każdego psa.
Jeśli jednak zapach utrzymuje się dłużej, jest to
sygnał o rozwijającym się stanie chorobowym –
łojotoku tłustym. Takie zwierzę nawet po wielokrotnej kąpieli nie poradzi sobie samo z nadmiarem łoju produkowanym przez pobudzone gruczoły łojowe skóry. Musimy pomóc psu kąpiąc
go w szamponie przeciwłojotokowym (do zwalczania łojotoku tłustego!). Kąpiel psa ze zdrową
skórą powinna nawilżać skórę, jeżeli jednak odbywa się to zbyt często może dojść do zmycia
warstwy ochronnej i w następstwie łuszczenia
się skóry (obserwujemy łojotok suchy, czyli łupież). Nie ma więc złotego środka ile razy i jak
często pies może być kąpany, jest to sprawa bardzo indywidualna i musi być określana dla każ-
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dego konkretnego psa w zależności od stanu jego
skóry. Nie należy tego odnosić do leczenia skóry,
kiedy dość często posługujemy się kąpielami leczniczymi, ale wtedy używane środki leczą chorą
skórę i nie spowodują jej podrażnienia nawet
przy
codziennym
stosowaniu.
Może się zdarzyć (chociaż na szczęście
bardzo rzadko), że pies zarazi się podczas kąpieli
pasożytami bytującymi normalnie w glebie lub
wodzie. Ma to miejsce wtedy gdy pływając przeciska się np. przez gałęzie drzew i uszkodzi warstwę ochronną – naskórek. Opisywane są przypadki wniknięcia przez skórę nicieni z rodzaju
Pelodera, które mogą powodować swędzące zapalenie skóry. Nicień ten normalnie przebywa w
glebie i jest nie chorobotwórczy dla psów, jednak
uszkodzona skóra może być bramą wejścia.
Nie można zapomnieć także o tym, że
skóra to także zewnętrzny przewód słuchowy.
Problem z zapaleniem uszu mają głównie psy z
obwisłymi małżowinami, jednak przebieg kanału
słuchowego (zagięcie kanału w kształcie litery L)
predysponuje wszystkie psy do takich schorzeń.
Woda, która podczas kąpieli dostanie się do uszu
może częściowo tylko zostać usunięta podczas
wytrzepywania się zwierzęcia. Powoduje to zapalenie zewnętrznego przewodu słuchowego
(jednego albo obu) najczęściej z powodu nadmiernego rozwoju drożdżaków. Zapalenie rozwijające się w głębszej części kanału słuchowego, powoduje ból i z czasem wypływ albo
zwiększoną ilość wydzieliny z chorego ucha.
Charakterystyczna dla drożdżycy ucha jest
ciemno-brązowa lub nawet czarna mazista wydzielina (niektórzy twierdzą, że o charakterystycznym ”grzybnym” zapachu). Takie zwierzę
musi być poddane niezwłocznie leczeniu, gdyż
proces jest bardzo bolesny i nieprzyjemny. Ponieważ leczenie jest bardzo ukierunkowane (w tym
wypadku leki będą działały przeciw drożdżom)
warto pamiętać, że podobne objawy mogą być
przy niektórych bakteryjnych zapaleniach uszu ,
które jednak zupełnie inaczej powinny być leczone. Konieczne jest więc dokładne określenie
czynnika chorobotwórczego – lekarz weterynarii
wykonuje badanie cytologiczne albo posiew aby
stwierdzić z jakim problemem ma do czynienia.
Pozwala to na efektywne i szybkie wyleczenie
psów z
tej bolesnej przypadłości.
Kąpiel psa może także wpłynąć na skuteczność zastosowanych u niego preparatów
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ochronnych przeciwko pchłom i kleszczom. Substancje te gromadzą się w większości w tłuszczu
podskórnym i mogą zostać wymyte przez częsty kontakt z wodą. Doświadczenia, które przeprowadzane są przez firmy rejestrujące takie preparaty mówią najczęściej o 3 kąpielach jako dopuszczalnych i nie ograniczających skuteczności,
co jednak, jeżeli pies wykąpie się 4 albo 5 razy?
Większość takich preparatów działa około 4 tygodni więc w ten sposób kąpiel naraża psa na
inwazję pcheł lub kleszczy. Wydaje się, że lepsze
w tym wypadku są obroże – tak, pod warunkiem, że przed kąpielą zostaną zdjęte, co nie
zawsze się udaje, zwłaszcza gdy pies sam wskakuje do wody. Pamiętajmy także, że większość
obroży przeciw kleszczowych (i przeciwpchelnych) jest bardzo toksyczna dla ryb.
Kąpiel, pływanie, przebywanie psa w wodzie nie musi jednak być dla niego przykre i kończyć się chorobą. Czyste zbiorniki wodne, zwłaszcza z wodą płynącą, są, moim zdaniem, miejscem
jak najbardziej godnym polecenia naszym podopiecznym czworonogom. Przebywanie w wodzie wypłukuje z sierści brud i nadmiar łoju, więc
naturalnie reguluje stan okrywy ciała psa.
Wszystko zależy jednak od właściwych proporcji.

dr Jarosław Popiel
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Katedra Chorób Wewnętrznych i Pasożytniczych z
Kliniką Chorób Koni Psów i Kotów
Zdjęcie Wojciech Wolniewicz
Artykuł zamieszczony dzięki uprzejmości firmy Stopa dystrybutora marki Eukanuba oraz
kwartalnika „PSY MYŚLIWSKIE”

Przedruk z „Psy myśliwskie” 11/2008
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OKIEM ROTTWEILERA: CHŁODNE DNI, ŚWIĘTA I SYLWESTER

Zima zbliża się do nas wielkimi krokami,
wyjęliśmy z szaf ciepłe kurtki, rękawiczki, czapki,
czas także pomyśleć o naszych psach. Zdawałoby
się, iż rottweiler nie wymaga żadnych przygotowań. Nic bardziej mylnego! Należy odpowiednio
zadbać nie tylko o rottweilery mieszkające w domach, dodatkowych zabiegów, przynajmniej ze
strony właściciela, wymagają także te, które cały
rok spędzają na dworze. Właściciele powinni
przede wszystkim pamiętać o odpowiednim ustawieniu budy oraz jej ociepleniu i „wyposażeniu”.
Ważne jest, aby buda ustawiona była w miejscu
osłoniętym od wiatru, a wejście do niej odpowiednio zabezpieczone przed wdzierającym się
do środka, mroźnym powietrzem. Zabezpieczenie to można zrobić z grubej tkaniny, przytwierdzając ja nad samym otworem wejściowym; taką
tkaninę z powodzeniem może nam zastąpić kawałek starego koca. Najlepszym rozwiązaniem
dla samego mieszkańca, jest ocieplona buda z
tzw. przedsionkiem. Chroni on dodatkowo naszego pupila przed zimnem i wiatrem. Samo ocieplenie najlepiej wykonać z wełny mineralnej,
ewentualnie grubej warstwy styropianu, z zewnątrz zaś obić drugą warstwą desek. Ważne,
aby wyeliminować szczeliny pomiędzy nimi.
Dach powinien być pokryty papą lub innym materiałem wodoodpornym. Wnętrze budy najlepiej
wyłożyć słomą. Należy unikać wykładania budy
kocami czy innymi materiałami. Pogoda bywa
różna – jeśli mokry pies wejdzie do środka, automatycznie zamoczy tkaninę, a ta z pewnością
szybko nie wyschnie.

ten chroni także naszych pupili, od powstawania
między ich palcami, zbitych kulek śniegu utrudniających swobodne chodzenie. Jest też pewnego
rodzaju ochrona przed nagminnie wysypywaną
na chodniki i jezdnie solą.
Jeśli ktoś wpadnie na pomysł, by zatrudnić rottweilera w roli psa pociągowego do sanek z
dziećmi, proponuje zakup profesjonalnych szelek
( takich jakie są używane przez psy zaprzęgowe),
bowiem te ogólnodostępne, w sklepach zoologicznych, mogą źle oddziaływać na łokcie naszych podopiecznych. Takie zabawy nie powinny
także odbywać się wtedy, gdy pies ma na sobie
tylko obrożę. Nawet Jeśli jest to tzw. „obroża płaska”. Nie wolno także podczepiać psa do kolczatki bądź obroży zaciskowej. Ważne jest także to,
by nie forsować zbytnio psów. Przede wszystkim
tych młodych i już wiekowych.

W mroźne dni, należy podawać psu letnią
wodę, najlepiej w szklanym lub plastikowym naczyniu, unikać zaś naczyń metalowych. Wskazane jest tez podawanie cieplejszych posiłków. Tym
psom, które jedzą tylko suchą karmę, można dodać trochę gotowanego mięsa z wypełniaczem.
Należy pamiętać, by zimą, posiłki naszych podopiecznych, przede wszystkim tych rezydujących na dworze, były bardziej kaloryczne.

W czasie przygotowań do Świąt nasze
ukochane rottweilery skazane są często na post i
przekarmienie. Pierwsze wynika z tego, ze zdarza
się, iż „wypada nam z głowy” nakarmienie psa,
bowiem w czasie wielkich przygotowań, zakupów i gotowania i ubierania choinki, po prostu o
tym zapominamy. Z punktu widzenia naszego
pupila, jest to bardzo nie fair, szczególnie jeśli nie
towarzyszy nam on w samych przygotowaniach,
bo ….mieszka na dworze. Pies to obowiązek
wzięty przez nas na nas samych i nie możemy
zapomnieć o nakarmieniu go. Na szczęście takie
przypadki nie należą do najczęstszych. Za to
przekarmienie – owszem. Trzeba pamiętać, że
żołądek naszego pupila, nawet jeśli „jakimś cudem” ulegnie rozciągnięciu, ma swoją wytrzymałość i odporność np. na przyprawy. Wpychając
psu różnego rodzaju nadmiar resztek z naszej
kuchni, ze specyficznym w tymże czasie jadłospisem, narażamy go często na poważne problemy
żołądkowe. Nierzadko bywa, że podanie ‘kilku
kąsków” naszemu pupilowi, kończy się wizytą u
weterynarza. A tego chcieliby uniknąć i Państwo i
z pewnością same psy.

Rottweilerom mieszkającym w domach,
nie są niezbędne kubraczki i buciki. Jednak warto
przed długim spacerem odpowiednio zadbać o
opuszki. Dobrze jest je posmarować wazeliną lub
innym tłustym mazidłem. Częściowo „zabieg”

Nic nie da się zmienić! Zawsze po Bożym
Narodzeniu, nadchodzi Nowy Rok. Wiadomo
także, ze Nowy Rok poprzedza zabawa sylwestrowa. Ważne jest, abyśmy odpowiednio postępowali z naszymi rottweilerami w okresie przed-
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sylwestrowym i w czasie tejże hucznie obchodzonej zabawy jaką jest impreza sylwestrowa. Zasadniczo, uważa się, iż rottweilery to psy o bardzo
twardym i mocnym charakterze. Wystrzały z petard, jakie dają się nam we znaki właściwie zaraz
po świętach, nie powinny na naszych psach robić
żadnego większego wrażenia. Niestety, bywają
osobniki, które bardzo źle znoszą tego typu hałasy. Przede wszystkim w takich przypadkach nie
należy „pokazać psu”, że „coś jest nie tak”. Bardzo częstym błędem właścicieli jest uspokajanie
psów poprzez głaskanie i mówienie do nich takim tonem, jak do małego dziecka, gdy się czegoś
wystraszy. Tym postępowaniem, utwierdzimy
psa, że jest w sytuacji zagrożenia i pogłębiamy
jego lękliwość. Najlepiej będzie, jeśli zachowamy
spokój, nie zmieniając swoich codziennych zachowań, tym samym damy do zrozumienia psu, że
wszystko jest w jak najlepszym porządku. W
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przypadku psów nieodpornych na wystrzały, na
spacerach, w tym czasie, wyprowadzamy je tylko
i wyłącznie na smyczy, linka powinna być stosunkowo krótka i napięta, by pies mógł czuć się
przy nas bezpiecznie. Dobrze jest także odwrócić
psią uwagę poprzez skupienie uwagi i koncentracji psa na przewodniku. Można w czasie spaceru
wprowadzić proste, dodatkowe komendy typu
siad czy waruj. Pamiętajmy, by zawsze po jej wykonaniu pies został przez nas nagrodzony; nagrodą może być smakołyk, pochwała słowna lub
chwila zabawy gryzakiem czy piłeczką ze sznurkiem – oczywiście na smyczy. W skrajnych przypadkach niezbędna jest wizyta u lekarza weterynarii, który przepisze psu środki uspakajające.

Tekst: Małgorzata Dębowska
właścicielka hodowli Chucho Topline

KĄCIK PRAWNIKA
GDY MÓJ PIES NAROZRABIA
Każdy z nas, kto ma psa głęboko wierzy, że jego
pupil to wcielenie wszelkich psich cnót, rzec by
można anioł .

„Proszę pani – proszę się nie bać on nie gryzie!!!!”
Często słyszymy, czy też sami wypowiadamy
takie słowa do ściętej strachem niewiasty owiniętej niczym boa dusiciel wokół pnia najbliższego
drzewa !!!
A co będzie jak ugryzie ? Czy jako właściciele rasy psów, o dość nadszarpniętej pośród ogółu opinii, wiemy co tak naprawdę może nas spotkać
gdy nasz ukochany „rodzio” nie posłucha ?!

Zgodnie z obowiązującymi przepisami
sankcje
mogą
dotknąć
nas
w co najmniej dwóch obszarach naszego życia –
na
gruncie
cywilnoprawnym
oraz na gruncie odpowiedzialności karnej. Z
uwagi na swoją specjalizację chciałbym skupić się
na pierwszej z dwóch wskazanych kategorii odpowiedzialności.
Kodeks cywilny obowiązujący z mniejszymi lub większymi zmianami od blisko 45 lat w
przepisie art. 431 § 1 stanowi , że „kto zwierzę cho-
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wa lub się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od
tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się
lub uciekło ….” . Zacytowany przepis odwołuje się
do szeroko rozumianej winy w nadzorze, co w
języku polskim dla innych, oznacza niestaranne
sprawowanie nad zwierzęciem opieki. Przywołany przepis ma zastosowanie jedynie do przypadków, które wynikają z samoistnego, niezależnego
od woli człowieka zachowania zwierzęcia nie
znajdującego się w stanie wolnym (dzikim). Zatem gdy nasz pupil z wrodzoną sobie radością
pogoni za naszym „ulubionym” sąsiadem brudząc czy niszcząc jego ubiór, czy też z lubością
„pobawi się” ukochanym psem czy kotem sąsiadki - ciążyć na nas będzie obowiązek naprawienia
wynikającej z tego szkody – koszty naprawy,
czyszczenia, leczenia itp.
Chyba, że będziemy w stanie wykazać, że
zachowanie naszego pupila było efektem działania osoby zgłaszającej roszczenie . W praktyce
spotykamy się z różnymi zachowaniami ludzi na
widok psa – od ucieczki, krzyków, machania rękoma, po próby odpędzenia podnoszące jedynie
poziom adrenaliny naszego „rodzia”. W takiej
sytuacji nasza pozycja względem zgłaszającego
roszczenia jest nieco lepsza, pod warunkiem
oczywiście, że mamy świadków gotowych potwierdzić rzeczywisty przebieg zdarzenia.
W sytuacji gdy zwierze jest przez nas prowadzone – co ustawodawca określa jako posługiwanie się zwierzęciem jako narzędziem – ponosimy odpowiedzialność na zasadach ogólnych,
określonych przepisem art. 415 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że „kto z winy swej wyrządził
drugiemu szkodę , obowiązany jest do jej naprawienia.” Wina w powołanym przepisie rozumiana jest jako naganna decyzja odnosząca się podjętego, przez sprawcę szkody, bezprawnego czynu. W praktyce oznacza to, że wchodząc, ze swobodnie biegającym psem, na teren lasu, parku
czy innego obiektu powszechnie dostępnego, na
którym obowiązuje zakaz wprowadzania psów,
czy obowiązek prowadzenia psów na uwięzi,
swym zachowaniem wyczerpujemy przesłanki
określone w tym przepisie – świadomie decydujemy (wina) o naruszeniu obowiązujących tamże
reguł (bezprawność czynu) – tym samym ponosimy ryzyko powstania po naszej stronie obowiązku naprawienia ewentualnie powstałej szkody
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wynikającej z zachowania naszego pupila.
Charakter naszej odpowiedzialności określają również przepisy Kodeksu cywilnego – stosownie do przepisu art. 361 § 2 – naprawienie
szkody ma stanowić pełną rekompensatę doznanego uszczerbku, nie może natomiast prowadzić
do nieuzasadnionego wzbogacenia poszkodowanego.
W
praktyce
oznacza
to,
że w przypadku spowodowania przez naszego
psa jakiejś szkody, zmuszeni będziemy do naprawienia jej w takim zakresie w jakim wynika ona z
zachowania naszego psa. Jeśli zatem nasz pupil
uszkodzi np. gitarzystę wziętej kapeli rockowej
w przeddzień koncertu - to nasza odpowiedzialność obejmować będzie nie tylko zrekompensowanie pomniejszenia majątku poszkodowanego
w
postaci
kurtki
skórzanej
(strata)
lecz może także obejmować rekompensatę nieuzyskania przez poszkodowanego wynagrodzenia (utracona korzyść), które mógłby uzyskać
gdyby nie wyrządzono mu szkody, tj. gdyby nie
spotkał się z naszym pupilem.
Oczywiście tak jak w przypadku odpowiedzialności wynikającej z przepisu art.431 Kodeksu cywilnego możemy wykazywać, iż poszkodowany przyczynił się swoim zachowaniem
( działaniem lub zaniechaniem) do powstania
szkody.
Tak więc, z punktu widzenia właściciela,
posiadacza psa idealnym byłoby unikanie wszelkich zdarzeń rodzących możliwość powstania
roszczeń o naprawę szkody spowodowanej przez
psa. No cóż, każdy kolejny dzień przynosi nam
coś nowego, nie zawsze chcianego. Co zrobić gdy
dojdzie już do sytuacji, w której roszczenia poszkodowanego mogą być zasadne, choćby w części ?!
Moje doświadczenie zawodowe każe mi
zasugerować jedyne słuszne rozwiązanie – rozmawiać, negocjować !!! W każdej trudnej sytuacji
warto najpierw próbować ugodowego rozwiązania zaistniałego problemu. Czasami otwarte podejście do sprawy ewentualnego wybryku naszego psa umożliwi nam nie wikłanie się w długotrwałe spory sądowe, przesłuchania świadków,
opinie biegłych etc etc .
W przypadku gdy poszkodowany dąży
„siłowego” rozwiązania sporu musimy pamiętać
o jednym, zgodnie z przepisami Kodeksu cywil-
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nego, ten kto coś twierdzi musi móc to udowodnić. Zatem gdy już coś się stanie pamiętajmy o
tym, żeby spisać dane ewentualnych świadków
zdarzenia, jeśli doszło do pogryzienia z innym
psem – zabezpieczmy się poprzez dokonanie obdukcji naszego psa przez weterynarza – celem
ewentualnego wykazania, kto był atakującym, a
kto atakowanym, czyj pies poniósł i jakie obrażenia w trakcie zajścia.
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Osobną kwestią jest sprawa ubezpieczenia
się od ewentualnych skutków „złego” zachowania się naszego pupila poprzez wykupienie polisy ubezpieczeniowej, ale o tym w kolejnym artykule

Tekst i zdjęcia Wojciech Wolniewicz radca prawny

Foto wspomnienia LUBIESZYN 2010

ZWYCIĘZCY KLUBU 2010

E- ROTTWEILER
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P ROPOZYCJE RANKINGU WYSTAWOWEGO
P ROPOZYCJA AUTORSTWA SEBASTIANA PFAJFERA

1. Punkty będą przyznawane tylko psom/sukom które
otrzymały ocenę doskonałą w klasach młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej, championów i weteranów oraz oceny wybitnie obiecującej w klasach baby i
szczeniąt.
2. W przypadku psów/suk z klasy pośredniej istnieje
możliwość brania pod uwagę wyników w rankingu młodzieżowym (punktacja z klasy młodzieży i pośredniej)
lub rankingu psów/suk dorosłych (punktacja z klasy
pośredniej i otwartej, użytkowej, championów).
3. W rankingu szczeniąt sumowane będą punkty z klas
baby i szczeniąt, a co za tym idzie, przyznawany będzie
w płci jeden tytuł Zwycięzca Rankingu Wystawowego
Szczeniąt.

4. Psy i suki wystawiane w klasie użytkowej ubiegać się
mogą o przyznanie tytułu Zwycięzca Rankingu wystawowego Psów/Suk z Certyfikatem Użytkowości. Do
tego rankingu pod uwagę będą brane punkty zdobyte
w klasie użytkowej oraz pozostałe punkty zdobyte na
wystawie, na której pies/suka występował w klasie
użytkowej. W/w tytuł jest dodatkowym wyróżnieniem i
nie wyłącza psa/suki z klasyfikacji ogólnej rankingu wystawowego.
5. W sumowaniu punktów pod uwagę będą brane wyniki z maksymalnie 5 wystaw wskazanych przez właściciela.
6. Do rankingu zgłaszane mogą być wyłącznie rottweilery, których właścicielami są członkowie ZKwP.
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P ROPOZYCJA AUTORSTWA A LEKSANDRY TOPOLSKIEJ
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O GŁOSZENIA O SZCZENIĘTACH :

4.

szczenięta urodzone 18.07.2010 r. – 6
psów, 6 suk
O: ADRK, VDH Jugend Champ., IPO III
QUEX vom Kummelsee
M: DAMA vom Hause Haase

hod. Angaros , wł. Magdalena Mąka
tel. 604 453 893
1.

szczenięta urodzone 22.10.2010 r. – 4 psy,
3 suki

5.

O: Zw. Św`09 BURNING des Princes

szczenięta urodzone 03.06.2010 r. – 4 psy,
6 suk
O: Int. Ch., Ch. Pl. Ch. Lt., Mł. Ch. Pl.,
Zw.Pl.`09, Zw. Kl.Pl.`10, Zw. Kl. Lt. `09,`10
GANDALF Marstal

d`Aragone
M: CALINKA Rottweiler Toruń

M: Ch. Pl LARA Saturian
hod. Rottweiler Toruń FCI , wł. Dorota
Olszewska tel. 566 787 309
2.

szczenięta urodzone 13.08.2010 r. – do
sprzedaży zostały tylko pieski (3)

hod. Lewirot , wł. Izabela Grygorczuk
tel. 606 452 278

6.

O: Mł. Ch. Pl., Ch. Pl. JOKER Canegro

szczenięta urodzone 13.06.2010 r. – 8
psów, 1 suka

M: Ch. Pl. TOSIA od Toma z Gór

O: Mł. Ch. Pl., Ch. Pl. JOKER Canegro
M: MAMBA Ars Rottis

hod. od Toma z Gór , wł. Joanna Piwoń
ska tel. 604 752 208

3.

szczenięta urodzone 28.08.2010 r. - 1 pies,
4 suki
O: Mł. Ch. Pl., Zw. Pl. HOLMES v.h. Fal
consnest

hod. Ars Rottis , wł. Monika Duda tel.
513 290 233 , 784 605 554
7.

szczenięta urodzone 03.06.2010 r. – 7
psów, 2 suki
O: Mł. Ch. Pl., Ch. Pl. BORYS Darel

M: DASHA z Sądeckiego Grodu

M: BONA Canegro

hod. z Doliny Barskiej , wł. Zbigniew
Leśniak tel. 503 656 936

hod. Korgal , wł. Jarosław Małecki tel.
503 446 270

ZAPRASZAMY :

