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Drodzy Przyjaciele !
Rozpoczęła się druga dekada XXI wieku. Wkracza w nią również nasz wybieralny klub. Zarząd Klubu, po ubiegłorocznych wyborach, rozpoczął nową kadencję.
W składzie osobowym zarządu nie nastąpiły istotne zmiany personalne. Jak to w
życiu bywa, jedne osoby ustąpiły, zostały zastąpione przez osoby znane w klubie,
ale dotychczas nieobecne w zarządzie. Mam nadzieję, że wniosą one wiele nowego
w życie klubu.
Chciałbym serdecznie podziękować dotychczasowym wieloletnim członkom zarządu; Zbyszkowi Jankowskiemu i Erneście Klamie.
Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będą aktywnie uczestniczyć w życiu klubu, służąc innym radą, pomocą i swoim doświadczeniem.
Stan ilościowy członków klubu nie uległ zasadniczym zmianom. Zmienia się jednak
stan jakościowy. Część osób nie opłaciła składek członkowskich i została skreślona
z listy członków. Na ich miejsce do klubu zostali przyjęci nowi członkowie. Są to
głównie myśliwi, właściciele posokowców z którymi chcą pracować w łowiskach.
Oddajemy do Waszych rąk kolejny Biuletyn naszego klubu. Jesteśmy chyba jedynym wybieralnym klubem rasy w Polsce, który regularnie wydaje coroczny biuletyn.
Podobnie jak w latach ubiegłych, zawiera on podstawowe informacje o naszej strukturze organizacyjnej, sprawozdania z działalności klubu.
Znajdziecie w nim informacje dotyczące stanu hodowli posokowców w naszym klubie i w innych klubach członkowskich ISHV.
Kolega Robert Iwicki opracował i podsumował przesłane mu informacje, dotyczące
pracy posokowców w łowiskach. Smuci mnie mała ilość przesłanych kart pracy.
Mamy w tej sprawie wiele do zrobienia.
Ponownie załączona została Karta Pracy Posokowca oraz sposób jej wypełniania.
Piórem kolegi Wojciecha Galwasa, składamy relacje z XXXI Dni ISHV oraz kolejnego, IV Memoriału im. Ks. B. Gierszewskiego, który staje się jednym z najważniejszych w Europie sprawdzianów posokowców w naturalnym łowisku.
Kolega Paweł Iwicki, dzieli się swoim doświadczeniem w dochodzeniu postrzałków.
Swoje wspomnienia z ubiegłorocznych prac z posokowcem przelali na karty biuletynu Wojciech Łażewski i Wojciech Galwas.
Zapraszam Państwa do wzięcia udziału w planowanych na bieżący rok imprezach klubowych w kraju i poza jego granicami.
Życzę wielu sukcesów na niwie łowieckiej i hodowlanej.
Przewodniczący
Klubu Posokowca Członka ISHV
Jan Kierznowski
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Siedziba i skład Zarządu Klubu
Nazwa Klubu :
Związek Kynologiczny w Polsce
Klub PosokowcaCzłonek ISHV
Adres Klubu :
Związek Kynologiczny w Polsce
Oddział w OpoluKlub Posokowca Członek ISHV
45-357 Opole, ul. 1 Maja 92 (skrytka pocztowa 564)
Telefon/ Fax : 77 453-72-86, 456-44-76
Konto : BZ WBK SA I/O Opole 11 1090 2138 0000 0001 0456 8312
Zarząd Klubu:
Przewodniczący – Jan Kierznowski
V-ce Przewodniczący ds. organizacyjnych – Zbigniew Skrzek
V-ce Przewodniczący ds. hodowlanych – Wojciech Galwas
V-ce Przewodniczący ds. użytkowości – Paweł Iwicki
Skarbnik – Jerzy Sokół
Sekretarz – Jerzy Karaszewski
Członek Zarządu – Roman Walich
Zastępcy członków Zarządu:
Ernest Klama
Wojciech Łażewski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Mieczysław Wysiński
Członek komisji – Wiesław Burdzy
Członek komisji – Piotr Radomski
Adresy członków Zarządu Klubu:
Jan Kierznowski
ul. Wygon 21,
47-214 Poborszów
tel. +48 605 101 749
Zbigniew Skrzek
ul. Kwiatowa 7,
97-300 Piotrków Tryb.
tel. +48 604 051 545

Jerzy Sokól
ul. Chmielowicka 66/3,
45-738 Opole
tel. +48 77 551 42 58
600 746 050
Wojciech Galwas
ul. Żorska 11/7,
47-400 Racibórz
tel. +48 32 41590 08
605 850 288
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Jerzy Karaszewski
ul. Doroszewskiego 1/15,
97-300 Piotrków Tryb.
tel. +48 606 672 667
Paweł Iwicki
Bysławek 79/1,
89-510 Bysław
tel. +48 52 334 99 63
508 076 487
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Roman Walich
ul. Działkowa 21,
60-185 Skórzewo
tel. +48 61 814 35 76
605 098 6650

Sprawozdanie z działalności
Klubu Posokowca Członka ISHV za 2008 rok
przesłane do ZG ZKwP.
Liczba członków Klubu:
wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku: 136 członków
Liczba posokowców należących do członków klubu:
ogółem
185
hanowerskich
47
bawarskich
138
Data powołania Klubu przez Zarząd Główny ZKwP.:
Data ostatniego zebrania sprawozdawczego:
Liczba zebrań Zarządu Klubu w 2008 roku

17 listopad 2002 rok
24.05.2008 rok
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Stan konta klubu na koniec roku 2008

7.575,63

W 2008 roku Klub zajmował się następującą działalnością:
W dniu 24 maja 2008 r. w miejscowości Szymocice /Raciborza na terenie
Ośrodka Wypoczynkowego, odbyło się coroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze
członków naszego Klubu Posokowca Członka ISHV.
Porządek obrad Walnego Zebrania Członków Klubu Posokowca:
1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Klubu i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2007 r.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
7. Wniosek Kom. Rew. w sprawie absolutorium dla zarządu.
8. Głosowanie nad wnioskiem.
9. Dyskusja i wolne wnioski.
10. Zatwierdzenie uchwał i wniosków.
11. Zakończenie zebrania.
Zebranie otworzył Prezes Klubu Jan Kierznowski. W zebraniu uczestniczyło 32
członków, wobec czego było ono prawomocne.
Na Przewodniczącego zebrania wybrano kol. Wojciecha Galwasa.
Wybrano również Prezydium Zebrania oraz Komisję Uchwał i Wniosków.
W imieniu Zarządu sprawozdanie za poprzedni rok odczytał Sekretarz Zarządu
Jerzy Karaszewski. Przedstawił on całokształt działalności Zarządu za okres ubiegłego roku.
7

Sprawozdanie finansowe przedstawił Skarbnik Jerzy Sokół. Finanse klubu na
dzień dzisiejszy przedstawiają się bez zastrzeżeń i jest zachowana płynność finansowa.
Zwrócił on uwagę na konieczność terminowego opłacenia składki członkowskiej.
Sprawa terminowej opłaty składki członkowskiej, po raz kolejny stanowi duży problem. Członkowie klubu zapominają o konieczności jej opłacenia, a wzywanie do
ich zapłaty stanowi dodatkowy koszt dla klubu. Pamiętać należy, że Klub jest zobowiązany do wpłaty corocznej wpłaty do ISHV w wysokości 500 euro, co stanowi
prawie 50 % składki członkowskiej. Znaczną kwotę stanowi też koszt wydania corocznego biuletynu klubu oraz koszt jego rozesłania.
Po zsumowaniu tych kwot na pozostałą działalność klubu pozostaje bardzo niewiele
środków finansowych.
Wpłata minimum 100 składek stanowi również warunek dalszego uznawania klubu
przez ZG ZKwP.
Wg sprawozdania hodowlanego sporządzonego przez Wojciecha Galwasa, w
rękach członków naszego klubu na początek 2008 roku znajdowało się 149 posokowców, w tym 40 posokowce hanowerskie i 109 posokowców bawarskich.
Liczba ta jest oczywiście płynna i zmienia się wraz z narodzinami szczeniąt, zgonami posokowców, przyjęciami nowych członków, eksportami i importami szczeniąt.
Na koniec 2008 roku liczba posokowców należących do członków klubu wzrosła o
36 i wyniosła łącznie 185 posokowców, w tym 47 to posokowce hanowerskie a 138
posokowce bawarskie.
W dalszym ciągu mamy jednak problemy związane z przestrzeganiem przyjętych
wymogów hodowlanych, właściwym doborem rodziców szczeniąt oraz ze spełnieniem wymogów związanych z eksportem szczeniąt do krajów członkowskich ISHV.
Jak co roku Zarząd Klubu zwracał szczególną uwagę na podnoszenie kwalifikacji
użytkowych naszych posokowców.
Klubowe posokowce wygrywają większość konkursów pracy w Polsce. Pamiętać
należy, że jest to jedynie etap w ich wyszkoleniu. Dążyć należy do uzyskiwania
przez jak największą liczbę posokowców dyplomu z Poszukiwania Postrzałka.
Jako, że klub nie może być organizatorem tego typu sprawdzianów, ich przeprowadzenie jest uciążliwe, a ich ilość w dalszym ciągu jest nie dostateczna.
Najważniejszym elementem ułożenia posokowca winna być codzienna praca w łowisku, mająca na celu odnalezienie jak największej ilości postrzałków zwierzyny
grubej.
Wiele z naszych posokowców taką pracę wykonuje, jednak z udokumentowaniem
wyników tej pracy sytuacja jest wysoce nie prawidłowa. Jedynie część przewodników prowadzi dokumentację z przeprowadzonych dochodzeń. Sytuacja ta musi ulec
radykalnej poprawie. Prowadzenie danych dotyczących pracy posokowców w łowisku winno stać się niezbędnym elementem oceny wartości użytkowej naszych
psów.
Zgodnie z zasadami przyjętymi przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Klubów Posokowca - ISHV, zarząd naszego klubu zobowiązał V-ce Przewodniczącego ds. Ho8

dowlanych do zamieszczenia Pieczęci Użytkowości ISHV jedynie w rodowodach
szczeniąt eksportowanych do krajów członkowskich ISHV, oczywiście o ile takową
pieczęć posiadają ich rodzice. W pozostałych przypadkach mogą ją uzyskać psy i
suki po spełnieniu określonych przez nasz klub wymagań.
Zarząd Klubu zdaje sobie sprawę, że ilość przeprowadzanych ocen pracy posokowców jest niewystarczająca. Podkreślamy, że Klub nie może być ich organizatorem. Ich organizacja należy do kompetencji Zarządów Okręgowych PZŁ.
Przewodnicy posokowców winni zadbać, aby komisje kynologiczne wyznaczyły sędziów pracy do ich przeprowadzenia będących w gotowości do oceny pracy posokowców.
Sprawozdanie z działań Komisji Rewizyjnej Klubu przedstawił jejPrzewodniczący
Mieczysław Wysiński.
Komisja Rewizyjna postawiła wniosek o udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu klubu za 2007 rok.Wniosek został zaakceptowany poprzez głosowanie
przy 25 głosach za przyjęciem i 7 głosach wstrzymujących się.
W dyskusji uczestnicy zebrania poruszyli następujące tematy:
sprecyzować zasady umieszczania linków na stronie internetowej klubu, należy
określić dokładne warunki ,wymogi jakie powinni spełniać członkowie klubu,
aby mogli na stronie internetowej klubu umieszczać dane dotyczące hodowli .
● przedstawiono uwagi dot. sposobu prowadzenia strony internetowej,
● wniosek o potrzebie przeprowadzenia warsztatów dla naszych psów,
● sprecyzowanie zasad sprzedaży szczeniąt za granicę,
● wniosek o przeprowadzanie większej ilości prób pracy
● jak wymóc na członkach klubu przestrzegania zasad ISHV, bowiem większość
naszych psów nie posiada Pieczęci Użytkowości ISHV ( wymaganej przez kraje
członkowskie ISHV), a posiadają uprawnienia hodowlane. Należy dążyć do
tego aby te kryteria były jak najszybciej spełniane, ale o to można tylko jedynie
prosić.
W imieniu Komisji Uchwał i Wniosków głos zabrał Wiesław Burdzy, który odczytał
następujące wnioski:
1. przyjęcie sprawozdania Zarządu Klubu z działalności za 2007 rok,
2. przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ,
3. zobowiązać Zarząd Klubu, aby do dnia 01.08.2008 roku zamieścił na stronie
internetowej klubu informacje o wymogach dot. umieszczania linków
o hodowlach, reproduktorach, sukach hodowlanych członków klubu
4. ponownie poczynić starania o zorganizowanie warsztatów szkoleniowych dla
właścicieli i hodowców posokowców,
5. zobowiązać Zarząd Klubu do opracowania biuletynu za 2008 rok.Ww. wnioski
zostały poddane pod głosowanie i wszystkie zostały zatwierdzone przy jednym
głosie wstrzymującym się.
Klub nasz objął patronat nad przeprowadzoną w dniu 24 maja specjalistyczną
Krajową Wystawą Posokowców. Pomimo niemożności przyznawania tzw. „dużego
CWC”, na wystawę zostało zgłoszonych 49 posokowców bawarskich i hanowerskich, będących w dominującej większości w rękach członków naszego klubu. To
9

liczba znacznie przekraczająca ilość posokowców na wystawach międzynarodowych.
Do sędziowania posokowców został zaproszony Milan Pavlik – międzynarodowy
sędzia kynologiczny z Czech, będący równocześnie Doradcą Hodowlanym czeskiego Klubu Posokowca.
Na terenie ośrodka wypoczynkowego w Szymocicach, w miłej i sympatycznej atmosferze, sędzia M. Pavlik dokonał wnikliwej analizy zgłoszonych psów, czego odzwierciedleniem były oceny doskonałe, bardzo dobre i dobre. Wszystkie psy miały
mierzony wzrost, a widok miarki sporadycznie spotykanej w rękach polskich sędziów, wywoływał w oczach wielu posokowców duże zdziwienie.
Zwycięzcy wszystkich klas otrzymali pamiątkowe statuetki. Nie brakowało również
pucharów dla zwycięzców różnych klas, porównań psów i suk, najlepszych juniorów,
zwycięzców ras, konkurencji hodowlanych i BiS. Wszyscy wystawcy otrzymali pamiątkowe kubki ufundowane przez Klub Posokowca.
Jak co roku wiosną wydany został Biuletyn Klubu za 2007 rok. W tym roku zwiększył on ponownie swoją objętość. Podobnie jak w latach poprzednich zawiera on
szereg informacji o działalności klubu. Zostały w nim zawarte następujące informacje:
● Siedziba i skład Zarządu Klubu
● Sprawozdanie z działalności klubu za 2006 r.
● Protokół z Walnego Zgromadzenia Członków Klubu Posokowca Członka ISHV
z dnia 02.06.2007 r.
● Sprawozdanie finansowe
● Sprawozdanie hodowlane
● Użytkowość posokowców
● Sprawozdanie z XXX Zjazdu Klubów Członkowskich ISHV Wildhaus – Szwajcaria 11 – 14. 10. 2007 r.
● II Memoriał im. Ks. B. Gierszewskiego Kluczbork 02 – 05 listopad 2007 rok
● Wspomnienie – „Non omnis moriar”
● Imprezy Klubowe – „Majówka Klubu Posokowca”
● Deklaracja członkowska
● Wzór dowodu wpłaty
Po raz pierwszy V-ce prezes ds. hodowlanych – Wojciech Galwas, podjął próbę
zebrania i podsumowania informacji hodowlanych o posokowcach i ich miotach będących w posiadaniu członków naszego Klubu. Przedstawiony został również artykuł Wojciecha Galwasa, dot. użytkowości posokowca wraz z załączoną do niego
kartą pracy psa i opisem jego prowadzenia.
Biuletyn został rozesłany do wszystkich członków klubu, sędziów prób pracy, Zarządów Okręgowych PZŁ, Zarządów Oddziałów ZKwP jak również do zagranicznych klubów członkowskich ISHV.

10

Zgodnie z uwagami z WZ zebrania dotyczącymi internetowej strony klubu, działającej pod adresem: http://www.klubposokowca.org.pl , dokonano jej modyfikacji.
Zawiera ona m.in. następujące działy:
● O nas
● Zarząd
● Statut
● Aktualności
● Forum
● Galeria
● Kontakt
● Imprezy klubowe
● Regulaminy
● Wzorzec rasy
● ISHV
● Biuletyny
● Sprawy hodowlane
● Użytkowość
● Druki do pobrania
● Rozmaitości
● Strony klubowiczów
● Szukaj
W dniu 07.06.2008r na posiedzeniu zarządu, Zarząd Klubu Posokowca na podstawie wniosku z WZ z dnia 24 maja 2008 roku, podjął uchwałę o zasadach umieszczania linków do stron internetowych członków Klubu Posokowca o następującej
treści:
1. Do zamieszczenia linku są uprawnieni członkowie klubu mający opłaconą
składkę członkowską za bieżący rok kalendarzowy.
2. Strony internetowe mogą dotyczyć hodowli posokowców bawarskich i hanowerskich lub suk ww. posokowców oraz reproduktorów ww. ras.
3. Posokowce posiadające uprawnienia hodowlane, znajdujące się na stronach
internetowych muszą spełniać następujące wymagania:
● uprawnienia hodowlane zgodnie z wymogami Regulaminu Hodowli Psów
Rasowych ZKwP,
● wynik badania na dysplazję stawów biodrowych A lub B,
● dyplom z konkursu posokowców (KPP) I stopnia lub dyplom z oceny pracy
posokowca w naturalnym łowisku (PP),
4. Adnotacje o posiadanych uprawnieniach hodowlanych, wyniku badania na dysplazję i posiadanym dyplomie z KPP lub PP muszą znajdować się na stronie
internetowej.
5. Zamieszczenie linku do strony internetowej, odbywa się za pośrednictwem vce przewodniczącego ds. hodowlanych, który weryfikuje ich zgodność z wyżej
przedstawionymi wymogami.
6. W przypadku zamieszczenia nie prawdziwych informacji lub umieszczenia na
stronach posokowców niespełniających ww. kryteriów linki do stron będą usu11

wane ze strony klubowej Klubu Posokowca.
Zgodnie z wnioskiem ostatniego WZ Klubu przeprowadzono na terenie ORŁ PZŁ
w Piotrkowie Tryb. w m-cu wrześniu /19-21 09./ 2008 roku warsztaty szkoleniowe
dla zainteresowanych członków klubu i ich psów.
W zajęciach wzięło udział 21 uczestników dla których utrudnieniem była deszczowa
pogoda. Padało z drobnymi przerwami przez wszystkie 3 dni. Dla posokowców nie
stanowiło to specjalnego problemu, jednak ludziom dało się trochę we znaki.
Uczestników zajęć, a w zasadzie uczestniczące psy, można było podzielić na 3
grupy. Jedna to młode posokowce po raz pierwszy mające kontakt ze ścieżkami
tropowymi oraz z żywym i martwym dzikiem, druga to posokowce biorące udział w
konkursach pracy i posiadające dyplomy. Przyjechały aby doskonalić swoje umiejętności.
Grupa 3 to posokowce pracujące już w łowiskach i dochodzące postrzałki.
Na szczególną uwagę zasługują osoby, które dopiero zamierzają nabyć posokowca,
ale przyjechały żeby bliżej poznać rasę i zapoznać się z ich układaniem. Warto podkreślić, że w zajęciach uczestniczyła grupa kobiet, które pomimo że nie polują, to
ze swoimi psami uczestniczą w tego typu zajęciach i poddają swoje posokowce
sprawdzianom na licznych konkursach pracy. Dobrze by było, gdyby myśliwi zapraszali takie osoby na swoje polowania.
Jeżeli w poszczególnych kołach brak jest posokowców i tropowców, to nie należy
odrzucać ofert pomocy, od osób które przygotowały swoje posokowce do poszukiwania postrzałka. Należy im to umożliwić, dla dobra nas wszystkich. Posokowce
biorące udział w zajęciach miały możliwość zapoznanie się z tuszą martwego dzika,
pracowały w zagrodzie dziczej, wypracowywały sztuczne ścieżki tropowe, młode
szkolone były na włóczkach. Co dzień zakładanych było 18 ścieżek tropowych na
końcu których znajdowały się badyle jelenia.
W zajęciach brały udział posokowce w wieku od kilku miesięcy, do trzech lat.
Przewodnicy zaznajamiani byli również z teorią dotyczącą układania, prowadzenia
na konkursach oraz w warunkach naturalnego poszukiwania postrzałka swoich
psów. Warsztaty zostały zorganizowane przez Klub Posokowca przy pomocy Komisji Kynologicznej ORŁ w Piotrkowie, kierowanej przez Zbigniewa Skrzeka. Ogrom
pracy w przygotowanie zajęć w terenie włożył Jerzy Karaszewski. Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzili Wojciech Galwas, Jerzy Karaszewski wspomagani
przez Romana Walicha i Wojciecha Łażewskiego.Uczestnicy szkolenia, otrzymali
pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa.
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Członkowie Klubu Posokowca, wytypowani przez Zarząd Klubu, wzięli udział w
krajowych i zagranicznych konkursach na tropach naturalnych postrzałków.
W październiku i listopadzie 2008 roku odbyły się w Czechach, na Słowacji i w Polsce, trzy prestiżowe konkursy posokowców na tropach naturalnych postrzałków.
Pierwszym z nich był odbywający się w dniach od 15- 18 października, w Czeskich
Karkonoszach, XVII Ogólnokrajowy Konkurs o Nagrodę Przechodnią Czesko Morawskiego Klubu Hodowców Posokowców.
Na konkurs z Polski, jako reprezentant polskiego klubu ISHV, pojechał Paweł Jasiak

z posokowcem bawarskim BORIK Jeleni Gaj. Delegatem Klubu był Jerzy Sokół, a
w skład komisji sędziowskiej zaproszony został Wojciech Galwas.
W całym konkursie startowało 7 psów, 5 z Czech , 1 ze Słowacji i 1 z Polski. Jest to
najbardziej prestiżowy konkurs organizowany przez czeski klub co 2 lata. Był to
konkurs na naturalnych postrzałkach, przeprowadzony w tym roku na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Na podstawie punktów uzyskanych przez posokowce ustalona została końcowa kolejność startujących psów.
Wygrał posokowiec hanowerski o nazwie FAGAN ze Starej Hajnice, przewodnik J.
Jurski ze Słowacji. Z Czechów najlepszy był posokowiec bawarski CIRO z Koncisteho z przewodnikiem Z. Konarikiem.
Nasz BORIK Jeleni Gaj uzyskał w tej doborowej stawce trzecie miejsce.
Na konkurs przyjechało ponad 100 osób, atmosfera wspaniała. Dla naszych kolegów z Czech to święto narodowe posokowca użytkowego.
Następnym z kolei był XII Memoriał Fridricha Konrada, odbywający się na Słowacji w Vratnej Dolinie od 22 do 26 października 2008 roku.
W memoriale wzięło udział 10 posokowców reprezentujących 8 klubów posokowca
zrzeszonych w ISHV. Uczestniczące psy to europejska czołówka pracujących posokowców.
Na konkursie psy są oceniane w następujących konkurencjach:
Podchód z odłożeniem
● Znalezienie zestrzału w kwadracie 30x30 metrów, w czasie do 10 minut
● Praca na sztucznym tropie jelenia, starszym niż 18 godzin, o długości 1 km, przy
użyciu 300 ml farby. Ścieżka tropowa nie jest oznaczona, przewodnik z posokowcem pracuje samodzielnie, sędziowie czekają na końcu ścieżki przy martwym postrzałku
● Odnalezienie 3 znaków pozostawionych na ścieżce tropowej
● Praca na naturalnym postrzałku z ewentualnym głośnym gonem i stanowieniem
● Chęć do pracy
Warunki pracy psów w tych górskich terenach, były bardzo ciężkie. Pogoda
zmienna, mgła, deszcz i śnieżyce, znacznie utrudniała prace psom i ludziom.
W tej doborowej stawce znalazł się również reprezentant naszego klubu – Maciej
Kopeć wraz z 4-letnią suką posokowca bawarskiego ORA Conductus, która na co
dzień pracuje w lasach nadleśnictwa Kluczbork.Na memoriale suka uzyskała maksimum punktów na podchodzie z odłożeniem. W rewelacyjnym czasie 14 minut
wypracowała, kilometrową ścieżkę tropową, odnajdując dwa z trzech znaków. Trzeciego dnia ruszyła w 120 km podróż na poszukiwanie rannego dzika. Uzyskane
punkty umożliwiły uzyskanie piątej lokaty.
Spośród 10 biorących w memoriale posokowców, zaledwie 3 udało się odnaleźć
postrzałka.
Tytuł Zwycięzca Słowacji 2008, Zwycięzca Memoriału F. Konrada, CACT, CACIT,
dyplom I stopnia, 470 punktów, uzyskał posokowiec bawarski XERO von Wolfsborn
z przewodnikiem Jensem Boxingiem z niemieckiego klubu KBGS.
Podsumowując, należy podkreślić, że Słowacy jak zwykle zorganizowali memoriał
z dużą pompą w góralsko – myśliwskim klimacie, w roli głównej (oprócz oczywiście
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posokowców), z dobrym zbójnikiem Jurajem Jánošíkiem.
Ostatnim z jesiennych konkursów był przeprowadzony w lasach Nadleśnictwa
Kluczbork - III Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego.
W dniach od 7-10 listopada zebrali się miłośnicy użytkowych posokowców, aby
pracą swoich psów po raz kolejny pokazać, jak przydatną rasą w łowisku jest prawidłowo ułożony i prowadzony posokowiec bawarski lub hanowerski.
W memoriale wzięły udział 2 posokowce ze Słowacji, 2 z Czech i 3 z Polski.
W piątek, sobotę i niedzielę odbywały się w tym rejonie polowania zbiorowe i indywidualne.
Posiadając kontakt z wszystkimi okolicznymi kołami łowieckimi oczekiwaliśmy na
zgłoszenia ewentualnych postrzałków.
W sobotę rano zaczęło się. Do pracy wyjechały 3 posokowce, a potem rozwiązał
się worek. Do poniedziałku wyjeżdżaliśmy 17 razy do pracy, a i w poniedziałek jeszcze poszukiwaliśmy dwóch dzików strzelanych w niedzielę.
Każdy z biorących udział w memoriale posokowców wyjeżdżał minimum dwukrotnie
na poszukiwania, część po 3 razy. Swoją pracą pokazały co potrafi posokowiec i
jakim błędem jest nie posiadanie ułożonych posokowców w kołach łowieckich.
Łącznie posokowce odnalazły 2 jelenie byki, 1 łanię jelenia, 1 cielaka jelenia i 1
dzika.
Nie jest jednak najważniejsze, który posokowiec otrzymał dyplom, a który nie.
Najważniejsze, że po raz kolejny udowodniły jak duże znaczenie ma posiadanie
przez myśliwych dobrze przygotowanych do pracy posokowców.
Największą ilość punktów i dyplom I stopnia uzyskał posokowiec bawarski ze Słowacji GERO Lesnícka lúka, przewodnik Ľubomír Červenko.
Polskę na memoriale reprezentowały:
● Joanna Wiśniewska z suką posokowca bawarskiego AXA z Tymbarskiej Kniei,
● Sławomir Tyczyński z posokowcem hanowerskim BUDRYS Ponowa,
● Michał Fornalczyk z suką posokowca bawarskiego FANTA z Żywieckich Łączek,
W oczach zagranicznych uczestników, organizacja memoriału została bardzo wysoko oceniona. Ceniono przede wszystkim, familijną atmosferę jaką stworzyli
wszyscy uczestnicy.
Podkreślano, że jest to jedyny konkurs w Europie, na którym posokowce poszukują
ranną zwierzynę w tak naturalnych warunkach, jak to zazwyczaj w życiu bywa.
Na żadnym europejskim konkursie, psy nie mają tylu możliwości sprawdzenia i poddania ocenie swoich umiejętności. Dzięki życzliwości i pomocy Nadleśnictwa Kluczbork, po raz kolejny mogliśmy zorganizować memoriałowe poszukiwania.
W 2008 roku Zarząd Klubu odbył 4 posiedzenia, podczas których dominowała
tematyka i przedsięwzięcia związane m. innymi z :
● bieżącą działalnością klubu,
● organizacją konkursów i imprez klubowych, w tym udziału i zaangażowania klubu
w działalności ISHV,
● oceną osiągnięć klubowych posokowców w krajowych i międzynarodowych wystawach oraz w próbach i konkursach oraz warsztatach,
● udziału i osiągnięć klubowych posokowców w poszukiwaniu postrzałków na
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naturalnych tropach,
● stopniem realizacji wniosków i uchwał przyjętych na Walnym Zebraniu,
● przygotowań związanych z modernizacją strony internetowej klubu, zwłaszcza
w sprawie zasad umieszczania linków, informacji klubowych i zainteresowanych członków klubu,
● przyjmowaniem i zatwierdzaniem deklaracji nowych członków klubu, oceną
stanu opłacanych składek , zwłaszcza w odniesieniu do członków zalegających
z ich terminowością,
● zamierzeniami i prognozami klubu na 2009 rok, w tym m. innymi :
● kompletowania materiałów/propozycji zmierzających do modyfikacji biuletynu z
działalności klubu posokowca za2008 rok,
Ponadto w 2009 roku w dalszym ciągu będziemy działać na rzecz popularyzacji
użytkowego posokowca w łowiskach, podnoszenia ich eksterieru oraz wypełnianiu
wymogów hodowlanych.
W dniach 6-7 czerwca zaplanowaliśmy spotkanie członków klubu w Piotrkowie Trybunalskim. Klub obejmie honorowy patronat nad organizowanym w tym czasie Międzynarodowym Konkursie Posokowców. W dniu 6 czerwca odbędzie się również
Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członków Klubu Posokowca, na którym zostaną wybrane nowe władze klubu.
W dniach od 28 października do 1 listopada przedstawiciele klubu wezmą udział
w XXXI Zjeździe Delegatów Klubów Członkowskich ISHV, które odbędzie się na terenie Niemiec. W czasie Zjazdu odbędzie się również konkurs dla posokowców w
którym weźmie udział przedstawiciel naszego klubu.
W dniach od 6 do 9 listopada na terenie lasów Nadleśnictwa Kluczbork zostanie
przeprowadzony, pod patronatem naszego klubu, kolejny IV Memoriał im. B. Gierszewskiego – Ocena pracy posokowca w naturalnym łowisku. Wezmą w nim udział
posokowce z Polskich oraz z zaprzyjaźnionych klubów członkowskich ISHV.
Przedkładając niniejsze sprawozdanie mam nadzieję, że działania Klubu przyczyniły się do umocnienia jego pozycji i sprzyjały rozwojowi polskiej kynologii łowieckiej.
Przewodniczący
Klubu Posokowca Członka ISHV
Jan Kierznowski
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Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze
W dniu 06 czerwca 2009 r. w miejscowości Sulejów koło Piotrkowa Trybunalskiego odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Członków Klubu
Posokowca.
Porządek obrad:
1. Otwarcie zebrania przez Przewodniczącego Klubu i stwierdzenie jego prawomocności.
2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2008 rok.
5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
6. Dyskusja nad sprawozdaniami
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu. Głosowanie
nad wnioskiem.
8. Wybory Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
9. Przerwa. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Dyskusja i wolne wnioski.
11. Zatwierdzenie uchwał i wniosków.
12. Zakończenie zebrania.
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Ad. 1. Otwarcia Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego dokonał
Przewodniczący Klubu kol. Jan Kierznowski. Powitał wszystkich obecnych
w tym członków i sympatyków klubu.
W zebraniu uczestniczyło 35 członków Klubu uprawnionych do głosowania.Odczytany został proponowany porządek WZ, który został przyjęty
bez zastrzeżeń.
Ad. 2. Na przewodniczącego WZ zaproponowano kol. Zbigniewa Skrzeka, którego
kandydatura została jednomyślnie zaakceptowana.
Ad.3. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.Przewodniczący obrad zwrócił się o zgłaszanie kandydatur do Komisji Uchwał i Wniosków.Zaproponowani zostali
kol.:
● Beata Zach,
● Hubert Głowiński,
● Czesław Kownacki.
Zostali oni jednomyślnie wybrani w drodze jawnego głosowania.Na sekretarza obrad WZ wybrano kol. Jerzego Karaszewskiego.
Ad.4. Sprawozdanie Zarządu Klubu z działalności za 2008 rok.W imieniu Zarządu
Klubu szczegółowe sprawozdanie z działalności za 2008 rok odczytał Vice
Przewodniczący ds. Hodowlanych kol. Wojciech Galwas.
W sprawach hodowlanych zabrał po raz kolejny głos i przedstawił szczegółowe sprawozdanie V-ce Przewodniczący ds. Hodowlanych kol. Galwas
Wojciech.
W swoim wystąpieniu przedstawił m. innymi takie zagadnienia jak :
● rejestracja w klubie ilości posokowców hanowerskich i bawarskich,
● wykaz reproduktorów, suk hodowlanych oraz miotów posokowców w
2008 roku,
● zakres obowiązków członków klubu związanych ze składaną dokumentacją hodowlaną,
● zasady kryć zagranicznymi reproduktorami jak również krycia zagranicznych suk,
Ad.5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu
przedstawił jej Przewodniczący Mieczysław Wysiński.
Obejmowało ono kontrolę działalności Zarządu Klubu Posokowca Członka
ISHV w okresie od 01.01.2008 do 31.12.2008 r. przez członków Komisji
Rewizyjnej Klubu w osobach:
● Mieczysław Wysiński,
● Wiesław Burdzy.
Kontrole przeprowadzono w dniu 05.06.2009 r. w Sulejowie k/ Piotrkowa
Tryb.
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Na podstawie analizy przedstawionych przez Zarząd dokumentów i złożonych wyjaśnień, dokonano m. innymi oceny:
● złożonych deklaracji członkowskich,
● przebiegu warsztatów szkoleniowych posokowców, oraz Krajowej wystawy posokowców w Szymocicach pod patronatem Klubu,
● organizacji i przebiegu międzynarodowych i krajowych konkursów
pracy posokowców,
● stopnia realizacji uchwał i wniosków,
● oceny gospodarki finansowej.
Komisja rewizyjna przedstawiła uczestnikom obrad Walnego Zebrania
Sprawozdawczo Wyborczego wniosek o udzielenie absolutorium wszystkim członkom zarządu klubu za 2008 rok.
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Ad.6. Dyskusja nad sprawozdaniami.
Kol. Wojciech Galwas – podniósł i omówił problemy związane z finansami
Klubu; mimo prowadzonej oszczędnej polityki w zakresie wydatków, należy się liczyć ze zwiększonymi wydatkami chociażby w kwestii wydawnictw klubowych jak biuletyn, korespondencja, opłaty do ISHV.
W związku z powyższym stajemy przed koniecznością mobilizacji finansowej wszystkich członków Klubu.
Stąd:
● wniosek o podniesienie składki członkowskiej od przyszłego roku z 40
na 50 zł,
● wprowadzenia opłat za zagraniczne skierowania do krycia np. 100 zł
● wyeksportowania szczeniąt do innego klubu ISHV – kwota 100 zł,
Kol. Krzysztof Matusik zaproponował aby zastosować sankcje finansowe
wobec członków Klubu którzy nie przestrzegają regulaminu klubowego i
np. kryją lub sprzedają szczeniaki za granicę bez zgody Klubu.,Kol. Wojciech Galwas – nie możemy obciążać finansowo członków Klubu za powyższe. Możemy natomiast wyciągać konsekwencje w stosunku do osób
nieprzestrzegających regulaminu klubowego. Poprzez pobieranie pieniędzy nie możemy sankcjonować bezprawnych działań członków klubuKol.
Zbigniew Skrzek – a co z wykorzystaniem możliwości reklam w biuletynie
klubowym np. hodowców, właścicieli reproduktorów, czy suk hodowlanych,Kol. Wojciech Galwas. W kwestii umieszczania reklam i linków w
biuletynie klubowym została podjęta przez Zarząd Uchwała po poprzednim Walnym Zgromadzeniu, omawiająca szczegółowo zasady ich umieszczania przez członków klubu i przedstawiona na stronie internetowej.
Kol. Wojciech Galwas – Poinformował o możliwości nabycia znaczka klubowego, wykonanego ze srebra. Koszt nabycia znaczka – 50zł.
Ad. 7. Wniosek Kom. Rew. w sprawie absolutorium dla zarządu Klubu. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej M. Wysiński przedstawił wniosek o udzielenie
wszystkim członkom zarządu Klubu absolutorium.Wniosek został zaakceptowany poprzez głosowanie przy 3 głosach wstrzymujących się.
Ad. 8. Wybory Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.
Z sali obrad zgłoszone zostały następujące kandydatury do Zarządu
Klubu:
● Jan Kierznowski,
● Wojciech Galwas,
● Wojciech Łażewski,
● Roman Walich,
● Paweł Iwicki,
● Ernest Klama,
● Jerzy Karaszewski,
● Zbigniew Skrzek,
● Jerzy Sokół,
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● Beata Zach,
● Stefan Kusz.
Wszyscy kandydaci do nowych władz Zarządu Klubu wyrazili zgodę na
kandydowanie.
Kandydatury do Komisji Rewizyjnej:
● Mieczysław Wysiński
● Wiesław Burdzy,
● Piotr Radomski,
● Hubert Głowiński,
● Artur Konopka,
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie.
Wybrano jednomyślnie Komisję Skrutacyjną w składzie:
● Katarzyna Sierant,
● Sławomir Tyczyński,
● Tomasz Borsuk,
Komisja Skrutacyjna rozdała karty do głosowania. Przystąpiono do tajnych, pisemnych wyborów.
W wyniku przeprowadzonego głosowania nowych władz Zarządu Klubu
oraz Komisji Rewizyjnej, Komisja Skrutacyjna przedstawiła obecnym
członkom Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo Wyborczego wyniki
głosowania które przedstawiały się następująco :Głosowało 35 osób. Głosów ważnych 34, 1 głos nieważny.
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W wyniku głosowania podział głosów przedstawiał się następująco:
Kandydaci do Zarządu Klubu:
● kol. Jan Kierznowski
● kol. Paweł Iwicki
● kol. Zbigniew Skrzek
● kol. Wojciech Galwas
● kol. Jerzy Sokół
● kol. Jerzy Karaszewski
● kol. Roman Walich
● kol. Ernest Klama
● kol. Stefan Kusz
● kol. Beata Zach
● kol. Wojciech Łażewski

32 głosy,
20 głosów,
29 głosów,
30 głosów
26 głosów,
23 głosy,
25 głosów,
12 głosów,
10 głosów,
9 głosów,
15 głosów,

Kandydaci do Komisji Rewizyjnej:
● kol. Mieczysław Wysiński
● kol. Wiesław Burdzy
● kol. Piotr Radomski
● kol. Hubert Głowiński
● kol. Andrzej Konopka

30 głosów,
25 głosów,
18 głosów,
15 głosów,
15 głosów,

W wyniku otrzymanych głosów do władz Zarządu Klubu weszły następujące osoby:
● kol. Jan Kierznowski,
● kol. Paweł Iwicki,
● kol. Zbigniew Skrzek,
● kol. Wojciech Galwas,
● kol. Jerzy Sokół,
● kol. Jerzy Karaszewski,
● kol. Roman Walich,
Z-cami członków Zarządu Klubu zostali:
● kol. Wojciech Łażewski,
● kol. Ernest Klama.
W skład Komisji Rewizyjnej Klubu weszli:
Przewodniczący
● kol. Mieczysław Wysiński,
Członkowie
● kol. Wiesław Burdzy,
● kol. Piotr Radomski,
Z-cami członków Komisji rewizyjnej zostali:
● kol. Hubert Głowiński
15 głosów,
● kol. Andrzej Konopka
15 głosów.
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Ad.9. Przerwa. Ukonstytuowanie się Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Po ukonstytuowaniu nowy skład Zarządu Klubu Posokowca Członka
ISHVprzedstawia się następująco:
● Przewodniczący Klubu
Jan Kierznowski,
● Vice Przewodniczący ds. Hodowlanych
Wojciech Galwas,
● Vice Przewodniczący ds. Użytkowości
Paweł Iwicki,
● Vice Przewodniczący ds. Organizacyjnych Zbigniew Skrzek,
● Skarbnik
Jerzy Sokół,
● Sekretarz
Jerzy Karaszewski,
● Członek Zarządu
Roman Walich,

Ad. 10 i 11. Dyskusja i wolne wnioski.
Na zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym Klubu Komisja Uchwał i Wniosków, w dniu 6 czerwca 2009 roku odnotowała i przedstawiła 3 wnioski,
tj:
● wniosek kol .Wojciecha Galwasa o podwyższenie składki członkowskiej do Klubu od 2010 roku z 40 zł na 50 zł - przyjęto jednogłośnie,
● wniosek kol. Wojciecha Galwasa o wprowadzenie opłat związanych
z kryciem za granicą, skierowań do krycia za granicą w wysokości
100 zł, o wprowadzenie opłat za każdego sprzedanego i sprowadzonego z zagranicy szczeniaka do krajów ISHV w wysokości 100zł przegłosowano za przyjęciem, przy jednej osobie wstrzymującej się.
● wniosek kol. Krzysztofa Matusika o wprowadzenie płatnych reklam w
biuletynie Klubowym – hodowli, reproduktorów spełniających warunki
hodowlane Klubu w celu poprawienia sytuacji finansowej Klubu przyjęto jednogłośnie wysokość kwot w kwestii Zarządu Klubu.
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Ad.12. Zakończenie zebrania. Przewodniczący Klubu Jan Kierznowski podziękował
Zarządowi Klubu, a zwłaszcza koledze Wojciechowi Galwasowi za dotychczasowy wkład pracy na rzecz Klubu oraz członkom za aktywny udział
w zebraniu, po czym ogłosił zakończenie zebrania i zaprosił wszystkich
na wspólną biesiadę.
Sekretarz
Jerzy Karaszewski

Zwycięscy Międzynarodowego Konkursu Posokowców - Orzechowo 2009
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Sprawy finansowe
Konto klubu oraz sprawy związane z jego księgowością prowadzone są przez
Oddział ZKwP w Opolu.
Pieniądze klubu są przechowywane na koncie ZKwP w Banku Zachodnim WBK
S.A. I/Opole, nr konta 11 1090 21 38 0000 0001 0456 8312.
Dokumenty finansowe Klubu, przechowywane są u skarbnika – kol. Jerzego Sokoła.
Stan konta klubu na początek 2009 roku wynosił 7 575,63zł.
Wpływy w ciągu 2009 roku wyniosły 8520,00zł.
Pochodziły one ze składek członkowskich, wpisowego do klubu, opłat za krycia
poza granicami Polski, dofinansowania przez nadleśnictwa oraz darowizn.
Koszty działalności klubu wyniosły w 2009 roku 7 575,66zł.
Do najważniejszych kosztów należały;
● Składka do ISHV – 3684,90
● Wydanie Biuletynu Klubowego – 1661,00
● Wykonanie ze srebra znaczków klubowych – 1328,82
● Utrzymanie strony internetowej, domena, hosting – 199,99
● Opłaty bankowe – 373,50
● Inne koszty – 327,45
Tak więc wynik finansowy za 2009 rok wyniósł: + 944,34 zł.
Klub nie posiada żadnych długów oraz innych zobowiązań płatniczych.
Stan konta klubu na koniec 2009 roku wyniósł: 8519,97 zł.

Skarbnik
Jerzy Sokół
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Sprawozdanie hodowlane za 2009 rok.
Według zebranych informacji, na koniec 2009 roku w rękach członków naszego
klubu, znajdowało się 178 posokowców.
132 to posokowce bawarskie, a 46 to posokowce hanowerskie.
Są to liczby porównywalne z ubiegłym rokiem.
Nie są to dane kompletne, ponieważ nie wszyscy członkowie klubu informują mnie
o stanie posiadania posokowców.
Podziękowania dla tych członków klubu, którzy przekazali informacje dotyczące
kryć, miotów jak również zmian statusu swoich psów.
Niestety bez przepływu informacji ze strony właścicieli posokowców, dane będą
obarczone marginesem błędu.
Jak w latach poprzednich, nieocenioną pomoc uzyskałem z dostępnej
on-line pod adresem: www.bazabgs.com,
Bazy Rodowodowej Posokowców.
Szczególne podziękowania za pomoc w przygotowaniu materiałów statystycznych
składam naszej klubowej Koleżance Wiesławie Jeżewskiej.

Poniższe wykazy dotyczą posiadanych danych reproduktorów, suk hodowlanych oraz miotów posokowców w 2009 roku.
Wykazy posokowców posiadających uprawnienia hodowlane obejmują nazwę i
przydomek psa, datę urodzenia, numer PKR, nazwę i przydomek rodziców. Użytkowość określono poprzez podanie najwyższego stopnia dyplomu z Konkursu Pracy
Posokowców (KPP), oraz dyplomu z Oceny pracy posokowców w naturalnym ło25

wisku, zwanej w skrócie Poszukiwaniem Postrzałka (PP). Umieszczono również informacje o posiadaniu przez psa Pieczęci Użytkowości ISHV.
Zamieściłem również informacje o wyniku prześwietlenia stawów biodrowych w
kierunku dysplazji – HD. Uwzględniłem posiadane informacje o uzyskanych tytułach
wystawowych.
Informację kończy imię i nazwisko właściciela psa.
Psy i suki są uporządkowane w kolejności alfabetycznej.
Brak danych w poszczególnych pozycjach nie świadczy o ich nie posiadaniu
przez psa, ale o braku posiadania informacji o nich.
W przypadku suk posiadających uprawnienia hodowlane uwzględniłem jedynie
suki urodzone nie wcześniej niż w 2002 roku.
Przy zamieszczeniu informacji o miotach klubowych posokowców, przyjąłem kryterium umieszczenia tylko tych miotów, których obydwoje rodziców znajduje się w
rękach członków klubu lub których ojciec pochodzi z zagranicy, z klubu należącego
do ISHV, po uzyskaniu zgody na krycie doradcy hodowlanego.
Wykaz miotów obejmuje przydomek hodowlany hodowli z której pochodzą
szczenięta, imię i nazwisko hodowcy, datę urodzenia szczeniąt, nazwę i przydomek
ojca i matki, imię, płeć oraz numer tatuażu poszczególnych szczeniąt. Mioty są uporządkowane w kolejności chronologicznej.
Zgodnie z dodatkowymi wymogami hodowlanymi członkowie klubu zobowiązali się kojarzyć posokowce posiadające dyplom z konkursu posokowców lub
poszukiwania postrzałka.
Członkowie klubu winni powiadamiać v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych
o miotach i ilości szczeniąt.
Sprzedaż szczeniąt poza granice Polski do krajów członkowskich ISHV możliwa
jest w przypadku posiadania przez nie Pieczęci Użytkowości ISHV, po uzyskaniu
zgody v-ce przewodniczącego ds. hodowlanych.
Krycia zagranicznymi reproduktorami, jak również krycia zagranicznych suk,
winny odbywać się w porozumieniu z v-ce przewodniczącym ds. hodowlanych.
Nie przestrzeganie powyższych wymogów prowadzi do konfliktów w kontaktach
z innymi klubami ISHV oraz źle wpływa na postrzeganie działań naszego klubu.
Niestety w dalszym ciągu zdarzają się sytuacje sprzedaży szczeniąt do krajów
członkowskich ISHV bez stosownych uzgodnień. W stosunku do hodowców nieprzestrzegających klubowych wymogów hodowlanych, zarząd wyciągał będzie stosowne konsekwencje.
W ubiegłym roku ośmiu hodowców otrzymało zgody na krycia zagraniczne
swoich suk. Reproduktor z naszego klubu uzyskał zgodę na krycie suki z czeskiego
klubu. Cztery posokowce z zagranicznych klubów zostały importowane do Polski.
Nie było przypadku, żeby zagraniczny klub ISHV nie wyraził zgody na kojarzenie
posokowców.
W czasie odbywających się na terenie Niemiec XXXI Dni ISHV w październiku
2009 roku, uczestniczyłem w zebraniu Doradców Hodowlanych Klubów Członkowskich ISHV.
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Po raz kolejny podkreślono, że przekazywanie psów w ramach ISHV odbywa się
tylko i wyłącznie po uzgodnieniu pomiędzy zainteresowanymi Doradcami Hodowlanymi.
W czasie narady duży nacisk kładziono na konieczność informowania doradców o
wszelkich problemach zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków
epilepsji.
W wypadku stwierdzenia epilepsji, właściciele psów są zobowiązani do natychmiastowego informowania o tym doradców hodowlanych.
W Verein Hirschmann wszystkie linie psów u których stwierdzono epilepsję do 4 pokolenia są wyłączone z hodowli.
Doradca hodowlany klubu słowackiego, Tibor Źeltvay przedstawił referat dotyczący
zagrożeń jakie niesie za sobą występujący na Słowacji herpeswirus powodujący
zgony szczeniąt.
W sprawach użytkowości powołana została komisja ds. dokonania zmian w regulaminie próby głównej ISHV. Podkreślano, że należy dążyć do ujednolicenia regulaminów konkursowych w poszczególnych klubach członkowskich.
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Poniżej przedstawiam tabele dotyczące hodowli posokowców hanowerskich i
bawarskich w poszczególnych klubach członkowskich za rok 2008.
Chciałem zwrócić uwagę, że kluby głównie z Niemiec, Austrii, Szwajcarii czy
Francji prowadzą bardzo ostry reżim hodowlany, ograniczając liczbę miotów do minimum. Pomimo, że popyt na posokowce wśród członków klubu jest znaczny, to
ograniczenie liczby miotów, a tym samym szczeniąt powoduje, że okres oczekiwania na szczeniaka posokowca wynosi w tych krajach, 2-3 lata. I tak np. w Verein
Hirschmann przy liczbie posokowców hanowerskich 460, zezwolono jedynie na 3
mioty i 31 szczeniąt, z czego do innych klubów członkowskich ISHV wyeksportowano 2 szczeniaki. Podobnie w Austrii na 402 hanowery, zezwolono na 4 mioty liczące 37 szczeniąt. Z kolei w Szwajcarii na 83 posokowce hanowerskie nie
zezwolono na żaden miot w 2008 roku.
Podobnie przedstawia się sprawa z posokowcami bawarskimi.
W Niemczech w KBGS na 1000 posokowców zezwolono na 9 miotów liczących
łącznie 61 szczeniąt. W Austrii na 1000 bawarów – 12 miotów i 90 szczeniąt z czego
28 zostało wyeksportowanych do innych klubów. Spotkało się to z natychmiastową
dezaprobatą i dopiskiem w tabeli „za dużo”. W Szwajcarii na 183 posokowce bawarskie był 1 miot i sześć szczeniąt. Oczywiście wyznaczenie suk i reproduktorów
do rozrodu w danym roku znajduje się w rękach doradcy hodowlanego. Klub też
decyduje o tym do kogo trafiają szczeniaki.
W klubach w Czechach i na Słowacji dopuszcza się większą ilość miotów zarówno
posokowców hanowerskich jak i bawarskich ale w dalszym ciągu ogranicza się ilość
szczeniaków w miocie do sześciu, pozostałe zostają uśpione.
Inną kwestią, wartą uwagi jest sprawa dysplazji stawów biodrowych u posokowców. U posokowców hanowerskich procent wykrytej dysplazji jest niewielki. Jedynie
w Czechach wynosi on 8% wszystkich zbadanych w danym roku osobników. Pod-
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kreślić jednak należy, że czeskie badania na dysplazję są bardzo rygorystyczne.
Obejmują one stopnie od 0 do 4 i są stosowane osobno dla lewego i prawego
biodra.
W Polsce też co prawda posokowce hanowerskie obejmuje obowiązek badania w
kierunku HD, jednak jest to jedyna rasa dla której nie określono stopnia dopuszczalnej dysplazji biodrowej.
Znacznie gorzej sytuacja przedstawia się wśród posokowców hanowerskich.
W niemieckim klubie aż u 22% przebadanych posokowców odnotowano znaczną
dysplazję stawów biodrowych stopnia C+D. Klub czeski odnotował aż 28% nieprawidłowych stawów biodrowych różnego stopnia.
W Polsce problem dysplazji u posokowców bawarskich wg Głównej Komisji Hodowlanej ZKwP nie istnieje. Pomimo wniosku naszego klubu nie dostrzeżono potrzeby
wprowadzenia tego typu badania.
Jak jednak wynika z doświadczeń innych klubów, problem jest realny, dlatego też
w dalszym ciągu, będziemy wymagać u klubowych posokowców tego badania.
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POSOKOWCE HANOWERSKIE
W hodowli posokowców hanowerskich odnotowałem w naszym klubie 46 posokowców w tym 23 psy i 23 suki. Wśród nich 7 psów posiada uprawnienia reproduktorów, a jedynie 8 suk posiada uprawnienia hodowlane, co nie jest właściwą
proporcją. W 2009 roku zgłoszono 2 mioty liczące 19 szczeniąt (8 i 11) w tym 8
psów i 11 suczek.

Tak nieliczne pogłowie posokowców hanowerskich uniemożliwia prawidłowe prowadzenie polityki hodowlanej, tym bardziej że w tej rasie mamy do czynienia z dużymi problemami zdrowotnymi.
W ubiegłym roku aż 3 posokowce zostały wycofane z hodowli;
1 epilepsja spowodowała zgon, 1 jest bezpłodny, jeden choruje na PRA.
Sytuacje może poprawić import szczeniaków z zagranicy. Do Polski zostały sprowadzone z Czech 3 szczeniaki, dwa psy; EGON z Brdske hajenky i EROS z Javornicke louky oraz jedna suka CHILKA od Dlouheho rybnika.
Jeden szczeniak został wyeksportowany do Austrii.
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POSOKOWCE BAWARSKIE
Wg posiadanych danych w rękach członków klubu znajduje się 132 posokowce
bawarskie, 43 psów i 89 suk.
Uprawnienia reproduktorów posiadają 24 psy, a uprawnienia suk hodowlanych - 36.
W ubiegłym roku odnotowałem 14 klubowych miotów liczących łącznie 85 szczeniąt
w tym 40 psów i 45 suczek. Daje to średnią 6,07 szczeniąt w jednym miocie.
Do reprodukcji wykorzystano dwa reproduktory słowackie;
dwukrotnie GERO Lesnicka luka (13 szczeniąt, 5 psów, 8 suk ),

GREGOR z Kosickiej ( 6 szczeniąt, 2 psy i 4 suczki),
dwa reproduktory z Czech;
trzykrotnie WOTAN vom Wiesacker ( 18 szczeniąt w dwóch miotach, 10 psów i 8
suk, trzeci miot urodził się w 2010 roku),
BRIT Jeleni cesta ( 6 szczeniąt, 6 psów ),
Jeden reproduktor ze Szwecji;
YRROL Askamadens (6 szczeniąt, 1 pies, 5 suk)

Zgodę na krycie czeskiej suki FATY Odkaz Diany uzyskał ponownie posokowiec
bawarski KASTOR znad Warciańskich Tataraków.
W wyniku tego skojarzenia urodziło się 9 szczeniąt. Jednakże zgodnie z czeskim
regulaminem do odchowu pozostawiono 6 szczeniąt.
Do Polski została sprowadzona z Czech suka ANKA z Cinovce.
Na podstawie zgody doradców hodowlanych z klubów ISHV, 7 szczeniąt zostało
wyeksportowanych do zagranicznych klubów; 2 do czeskiego, 2 do słowackiego, 2
do szwedzkiego i 1 do austriackiego.
Mam nadzieję, że poniższe zestawienia będą pomocne w planach hodowlanych
i umożliwią podniesienie jakości hodowli posokowców, zgodnie z przyjętymi przez
nasz klub zasadami.
Wiceprzewodniczący
ds. hodowlanych
Wojciech Galwas
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Posokowiec hanowerski
Wykaz reproduktorów
1. ALF z Kaszubskiej Kniei
5. MAJK z Lopenickych Kocu,
ur. 27-04-2002 r.
ur. 30-05-2001 r.
PKR VI-8067
PKR.VI – 6524
O: FUX Wipsowo Bór
O.: CLIFF v. Jossgrund
M.: INKA z Lopenickych Kopcu
M.: RONA z Javornicke louky
Użytkowość: KPP – I st.
Użytkowość: KPP – I st.
HD - ?
PP – III st. Pieczęć ISHV
Tytuły wystawowe:?
HD – A
Właściciel: Piotr Renkel
Tytuły wystawowe: Zw. Kl, Ch.Pl,
Int.Ch.
2. BARI Ponowa
Właściciel: Zbigniew Czerniachowski
ur. 04-04-2006 r.
PKR VI-11478
6. PARYS znad Luciąży
O: IWAN von der Konigsbuche
ur. 04-03-2004 r.
M.: DENA Hrabov Potok
PKR.VI – 9273
Użytkowość: KPP – I st.
O.: KAUZ von der Walze
HD - A
M.: ADA z Reczyckich Lasów
Tytuły wystawowe:?
Użytkowość: KPP – I st.
Właściciel: Waldemar Paszkiewicz
Pieczęć ISHV
HD – B
3. KAZAN z Medniku
Tytuły wystawowe: Ch.Pl, Int.Ch.
ur. 09-05-1998 r.
Właściciel: Izabela i Jerzy
PKR.VI – 4514
Karaszewski
O.: CINKOS Mezokovesd-Menti
M.: NELA Jezbiny
7. RON znad Luciąży
Użytkowość: KPP – I st.
ur. 02-06-2005 r.
PP – II st. Pieczęć ISHV
PKR.VI – 10480
Tytuły wystawowe: Int.Ch.
O.: MAJK z Lopenickych Kopcu
HD – A
M.: ADA z Reczyckich Lasów
Właściciel: Wiesław Breliński
Użytkowość: KPP – I st.
PP – III st. Pieczęć ISHV
4. KOLT Borowy Kąt
HD – A
ur. 01-01-2007 r.
Tytuły wystawowe: Ch.Pl. Int.Ch.
PKR.VI – 12670
Właściciel: Izabela i Jerzy
O.: ALF z Kaszubskiej Kniei
Karaszewski
M.: IWA Borowy Kąt
Użytkowość: PP – II st.
Pieczęć ISHV
Tytuły wystawowe: ?
HD – A
Właściciel: Robert Iwicki
34

Posokowiec hanowerski
Wykaz suk hodowlanych
1. ALIDA z Dębowej Alei
5. BERTA znad Drawy
ur. 23-06-2003 r.
ur. 09-06-2003 r.
PKR VI – 8855
PKR VI- 8470,
O: KAUZ von der Walze
O: KAZAN z Medniku
M: BRAWA Ryton
M.: AZJA Recz Rju
Użytkowość - ?
Użytkowość: KPP – II st.
HD - A
HD - A
Tytuły wystawowe:?
Tytuły wystawowe: Ch.PL
Właściciel: Waldemar Wenzel
Właściciel: Zbigniew Rochowski
2. ARA Kuśniarka
ur. 19-04-2005 r.
SPKP 559/PKR VI- 10747
O: BRIT Hrabov Potok
M: AXA Kamenite
Użytkowość: KPP – I st.
Pieczęć ISHV
HD - A
Tytuły wystawowe: Ch.Pl
Właściciel: Witold Hącia
3. ARA z Kaszubskiej Kniei,
ur. 27-04-2002 r.
PKR VI- 7126,
O: FUX Wipsowo Bór,
M: INKA z Lopenickych kopcu
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Arkadiusz Nowacki
4. ATTA Felińska Psiarnia
ur. 18-05-2002 r.
PKR VI- 7869
O: ZORO z Javornicke louky
M: DORKA Sarnacka Ostoja
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Arkadiusz Nowacki

6. CZARA z Gralewskiego Boru
ur. 15-10-2007 r.
PKR VI- 12365
O: BÓR Recz Rju
M: FAUNA z Boru nad Pasłęką
Użytkowość: ?
HD - A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Maciej Mostowy
7. ODA znad Zbrzycy
ur. 22-02-2002 r.
PKR VI- 7172
O: FIDEL Borowy Kąt
M.: BETINA z Wąwozu
Użytkowość: KPP – III st.
HD - ?
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Stanisław Mazur
8. SABA znad Luciąży
ur. 14-02-2007 r.
PKR VI- 11640
O: PARIS Devana
M: ADA z Reczyckich Lasów
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: ChPl
Właściciel: Izabela i Jerzy
Karaszewski
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Mioty posokowców hanowerskich w 2009 roku
1. Hodowla: z Figowej Zagrody
Hodowca: Adam Witkowski
Data ur.: 08-06-2009
Ojciec: JAŚMIN Borowy Kąt
Matka: ATTA Felińska Psiarnia
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
1. ATOS – pies – 017B
2. APACZ – pies – 017B
3. ARES – pies – 019B
4. ATRA – suka – 020B
5. ARA – suka – 021B
6. ASTA– suka – 022B
7. ARBA – suka – 023B
8. ANDA – suka – 024B
2. Hodowla: Bałamut
Hodowca: Witold Hącia
Data ur.: 03-09-2009
Ojciec: JAŚMIN Borowy Kąt
Matka: ARA Kuśniarka
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
1.LUX – pies - 074E
2.LORD - pies - 075E
3.LAN – pies - 076E
4.LIX – pies - 077E
5.LEX– pies - 078E
6.LUFA – suka - 079E
7.LEDA – suka – 080E
8.LANA – suka – 081E
9.LENA – suka – 082E
10.LESSI – suka – 083E
11.LORA- suka - 084E
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Posokowiec bawarski
Wykaz reproduktorów
1. AMOR z Łowisk Puszczy Bydgoskiej5. BORIK Jeleni Gaj
ur. 2005-08-20
ur. 2004-11-18
PKR.VI-10791
PKR.VI-9784
O: FIGO Koguci Pazur
O: ARTUS Gród nad Myślą
M: BORA ze Starej Rzeki
M: FLANKA Ostatni Kęs
Użytkowość: KPP – I st.
Użytkowość: KPP – I st.,
HD - A
PP –III st. Pieczęć ISHV
Tytuły wystawowe: Mł.Zw.Pl`06, HD - A
Mł.Zw.Św.`06, ChPl
Tytuły wystawowe: Mł.ChPl, Mł.Zw.PL
Właściciel: Paweł Sońta
Właściciel: Jasiak Paweł
2. ARIS z Tymbarskiej Kniei,
ur. 2005-03-02
PKR.VI-9887
O: DAG Kralovska studnicka
M: RANIA z Klanu Posokowców
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: ChPl
Właściciel: Jarosław Dąbrowski

6. BOSS z Doliny Dojcy
ur. 2005-06-14
PKR VI-10280
O: ARS Czedzielski Rewir
M: ALPA z Wilczewskich Wydm
Użytkowość: KPP – I st.
HD - ?
Tytuły wystawowe:
Właściciel: Niemiec Wojciech

3. ARS z Jedliny Mazowieckiej,
ur. 2000-12-13
PKR.VI-6433
O: ARS Czedzielski Rewir
M: HUBA z Kuźni Żelichowskiej
Użytkowość: KPP – I st.
HD - ?
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Jakub Rudziński

7. BRYLANT Piotrowe Gniazdo,
ur. 2003-06-29
PKR.VI-8208
O: ARON Ponowa
M: GILZA Ostatni Kęs
Użytkowość: KPP – I st.
HD – A
Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl,
ChCz, ChBiH,ChMe, ChD, ZwEur`07,
IntCh
Właściciel: Piotr Skałba

4. BLAES Domus Amberg
ur. 2007-08-12
PKR.VI-12293
8. CEZAR Pucharka,
O: DAG Kralovska studnicka
ur. 2000-08-04
M: FRETKA Ekolas
PKR.VI-6138
Użytkowość: KPP – I st.
O: CEZAR Pisowody
HD - A
M: BAJKA z Waldeck
Tytuły wystawowe: ?
Użytkowość: KPP – I st. PP – I st.
Właściciel: M. Skórzewska - Amberg
HD - A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Antoniewicz Adam
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9. CZAR Piotrowe Gniazdo
13. FLOX Zvernica
ur. 2003-02-17
ur.1998-04-01
PKR.VI-7964
PKR.VI-4655
O: ARS Czedzielski Rewir
O: BRUNO od Figla
M: ALMA Ponowa
M: CINDY Lezisko
Użytkowość: KPP – I st.
Użytkowość: KPP – II st.
HD – ?
HD – ?
Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl, Tytuły wystawowe: ChPl
ChCz, Int.Ch, ChSk
Właściciel: Włodzimierz Kosmecki
Właściciel: Piotr Skałba
14. GARON Piotrowe Gniazdo
10. CZOK z Wilczewskich Wydm
ur. 2006-04-08
ur. 2003-11-14
PKR.VI-10782
PKR.VI-8738
O: ARON Ponowa
O: ARES Czedzielski Rewir
M: GILZA Ostatni Kęs
M: FIONA Bursztynowy Strzelec
Użytkowość: KPP – I st.
Użytkowość: KPP – I st. PP – I st. HD – A
ChPr, Pieczęć ISHV
Tytuły wystawowe: ChPl, Int.Ch, ChSE
HD – A
Właściciel: Piotr Skałba
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Kazimierz Janki
15. GAZDA z Jeleniego Zdroju
ur. 2005-05-02
11. DAG Kralovska Stadnicka
PKR.VI-9944
ur. 2001-06-07
O: KARO Czerwień Jelenia
PKR.VI-7015 imp. SPKP 7165
M: AURA z Jeleniego Zdroju
O: EVAN Stanislovska dolina
Użytkowość: KPP – I st.
M: BORKA z Gronera
HD – ?
Użytkowość: KPP – I st.
Tytuły wystawowe: ChPl
Pieczęć ISHV
Właściciel: Maciej Orzelski
HD – A
Tytuły wystawowe: ChPl
16. KARISSO Strzelec ze Szczytna
Właściciel: Maciej Bubula
ur. 2000-12-01
PKR.VI-6035
12. DIESEL z Doliny Żab
O: DONI Pisowody
ur. 2005-10-03
M: ALBA Lalkowa Dolina
PKR.VI-10478
Użytkowość: KPP – III st.
O: KARISSO Strzelec ze Szczytna
HD – B
M: AGA z Doliny Dojcy
Tytuły wystawowe: IntCh, ChPl, ChE,
Użytkowość: KPP – I st.
Zw.Eu.`04
HD – ?
Właściciel: Krzysztof Rumik
Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl,
ChBg, ChUkr
Właściciel: Krzysztof Rumik
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17. KASTOR znad Warciańskich
Tataraków
ur. 2005-05-15
PKR.VI-9947
O: ARS Czedzielski Rewir
M: ALMA z Wilczewskich Wydm
Użytkowość: PP – I st.,
Pieczęć ISHV
HD – A
Tytuły wystawowe: Mł.ChPl, ChPl
Właściciel: Wojciech Galwas

21. SKY Hubertowy Druh FCI
ur. 2006-06-03
PKR.VI-10962
O: KARISSO Strzelec ze Szczytna
M: SAMBA Długoucha
Użytkowość: KPP – III st.
HD – A
Tytuły wystawowe: Mł. ChPl, ChPl
Właściciel: Radomski Piotr

20. OPAL Conductus
ur. 2004-10-22
PKR.I-9430
O: DON od Margaretky
M: KATI vom Kirchberg
Użytkowość: KPP – I st.
HD – A
Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl
Właściciel: Wojciech Wicherek

24. TORES z Klanu Posokowców,
ur. 2006-01-12
PKR.VI-10873
O: DON od Margaretky
M.: RAKIJA z Klanu Posokowców
Użytkowość: KPP – I st.
HD – A
Tytuły wystawowe: Mł.ChPl, ChPl,
ChCR, ChSK
Właściciel: Beata Staniak

22. RUFUS Sfora Nemroda
ur. 2004-08-04 PKR.VI-9490
18. KERO z Leśnej Wyspy
O: TREZOR Hazba
ur. 2002-09-19
M: KIRA znad Zbrzycy
PKR.VI-7465
Użytkowość: KPP – I st. PP – III st.
O: BRAVO Hazba
ChPr, Pieczęć ISHV
M: ISKRA z Kalinowej Gęstwiny
HD – B
Użytkowość: KPP – I st.
Tytuły wystawowe: ChPL, ChLt, IntCh
HD – B
Właściciel: Wojciech Łażewski
Tytuły wystawowe: ChPL, MłZwEur`03
Właściciel: Bartosz Rzeczycki
23. SZNAPS z Klanu Posokowców
ur. 2004-08-24
19. MIZAR Czerwony Trop FCI
PKR.VI-9421
ur. 2006-12-25
O: BURY Mincol
PKR.I-11620
M.: BETA Tropiący Jelenia
O: DAG Kralovska studnicka
Użytkowość: KPP – I st.
M: TERCJA Hazba
HD – A
Użytkowość: KPP – I st.
Tytuły wystawowe: IntCh, ChPL,
HD – ?
MŁChPl
Tytuły wystawowe: ChPl
Właściciel: Joanna Dziurzyńska & AleWłaściciel: Bubula Maciej
ksandra Woźnica
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Posokowiec bawarski
Wykaz suk hodowlanych
1. ABRA z Doliny Dojcy
ur. 2003-11-06
PKR.VI-8652
O: ARS Czedzielski Rewir
M: ALPA z Wilczewskich Wydm
Użytkowość: KPP-I st.
HD - ?
Tytuły wystawowe:
Właściciel: Wojciech Niemiec

5. ALMA z Tymbarskiej Kniei
ur. 2005-03-02
PKR.VI-10007
O: DAG Kralovska studnicka
M: RANIA z Klanu Posokowców
Użytkowość: KPP – II st.
HD - ?
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Maciej Bubula

2. AGA z Doliny Dojcy
ur. 2003-11-06
PKR.VI-8402
O: ARS Czedzielski Rewir
M: ALPA z Wilczewskich Wydm
Użytkowość: KPP-III st.
HD - ?
Tytuły wystawowe: MłChPl,
ChPl
Właściciel: Krzysztof Rumik

6. ASTRA Jurex
ur. 2005-04-12
PKR.VI-10064
O: ARON Ponowa
M: TEZA Hazba
Użytkowość: KPP – I st.
HD - ?
Tytuły wystawowe: ChPl
Właściciel: Piotr Skałba

3. AJDA Jurex
ur. 2005-04-12
PKR.VI-10065
O: ARON Ponowa
M: TEZA Hazba
Użytkowość: KPP – I st.
HD - ?
Tytuły wystawowe: MłChPl,
ChPl, IntCh, ChMK, ChME,
ChBG, MłChRO
Właściciel: Piotr Skałba

7. AXA Cardinalis
ur. 2005-06-08
PKR.VI-9977
O: DON od Margaretky
M: ALGA z Zagłębiowskiego Rewiru
Użytkowość: PP – II st.
Pieczęć ISHV
HD - A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Katarzyna Bujko

8. AXA z Tymbarskiej Kniei
ur. 2005-03-02
4. ALGA znad Warciańskich Tataraków PKR.VI-10013
ur. 2004-02-16
O: DAG Kralovska studnicka
PKR.VI-8708
M: RANIA z Klanu Posokowców
O: ARS Czedzielski Rewir
Użytkowość: KPP – I st.
M: ALMA z Wilczewskich Wydm
Pb – II st. PP – II st. ChPr.
Użytkowość: KPP – I st.
Pieczęć ISHV
PP – I st. Pieczęć ISHV
HD - A
HD - A
Tytuły wystawowe: ChPl
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Joanna Wiśniewska
Właściciel: Roman Walich
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9. BIĆKA z Góry Chrobrego
ur. 2006-07-01
PKR.VI-11356
O: DON od Margaretky
M: BELA Ponowa
Użytkowość: ?
HD - ?
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Ryszard Biernat
10. BONA z Doliny Dojcy
ur. 2005-06-14
PKR.VI-11356
O: ARS Czedzielski Rewir
M: ALPA z Wilczewskich Wydm
Użytkowość: KPP-I st. PP - III st.
HD - ?
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Witold Cieplik

13. BORA z Góry Zamkowej
w Maciejowcu
ur. 2006-04-06
PKR.VI-10997
O: DINO Zachełmianka
M: ARIKA Ponowa
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: Mł.ChPl,
Mł. Zw. Kl., Zw. Kl., ChPl
Właściciel: Joanna Wiśniewska &
Wojciech Nowicki
14. CERA z Wilczewskich Wydm
ur. 2003-11-14
PKR.VI-8737
O: ARES Czedzielski Rewir
M: FIONA Bursztynowy Strzelec
Użytkowość: KPP – I st.
HD - ?
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Wiesław Szuch

11. BORA Le Blue Cardinalis
ur. 2006-04-01
PKR.VI-11356
O: ATOS z Wilczewskich Wydm
15. CYMA z Łowieckiej Kniei
M: ALGA z Zagłębiowskiego Rewiru
ur. 2002-04-05
Użytkowość: KPP-I st.
PKR.VI-8027
HD - A
O: CIRO Mokra Korytna
Tytuły wystawowe: ChPl
M: FELA znad Luciąży
Właściciel: Zbigniew Galwas
Użytkowość: ?
HD - ?
12. BORA ze Starej Rzeki
Tytuły wystawowe: ?
ur. 2002-05-06
Właściciel: Norbert Dudek
PKR.VI-7911
O: CIRO Mokra Korytna
16. DONATA Ponowa,
M: BELLA z Loskiego Dworu
ur. 2004-05-01
Użytkowość: ?
PKR.VI-8885
HD - A
O: ARS Czedzielski Rewir
Tytuły wystawowe: ChPl
M: ALMA Ponowa
Właściciel: Paweł Sońta
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Zygmunt Wacławik
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17. DUMKA z Jeleniego Zdroju
ur. 2003-04-19
PKR.VI-8138
O: KARO Czerwień Jelenia
M: AURA z Jeleniego Zdroju
Użytkowość: KPP – I st.
HD - B
Tytuły wystawowe: Mł. ChPl,
ChPl. IntCh
Właściciel: Sierant Katarzyna

21. GINA Herbu Czarna Maska
ur. 2003-03-29
PKR.VI-7913
O: AMIGO z Gaju Mendoga
M: BRUK Zachełmianka
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl,
IntCh, ChCz
Właściciel: Katarzyna Szpila

18. FANNY z Opalovej
ur. 2005-03-28
PKR.VI-9898
O: ORCUS Vatrova
M: BORKA Ruzovy dvor
Użytkowość: KPP – I st.
HD - ?
Tytuły wystawowe: MłChPl
Właściciel: Krzysztof Rumik

22. KANDY z Doliny Żab
ur. 2007-05-25
PKR.VI-1205t
O: DIESEL z Doliny Żab
M: FANNY z Opalovej
Użytkowość: ?
HD - ?
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Krzysztof Rumik

19. FANTA z Żywieckich Łączek
ur. 2003-03-06
PKR.VI-9888
O: DAX Lazky
M: CYTRA z Żywieckich Łączek
Użytkowość: KPP – I st.
PP – I st. Pieczęć ISHV
HD - A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Michał Fornalczyk

23. KIZIA-KNIEJA z Przysiółka
ur. 2004-06-30
PKR.VI-9296
O: DON od Margaretky
M: LALA z Sudeckiej Krainy
Użytkowość: KPP – I st.
HD - ?
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Małgorzata Jońska

20. GAPPA z Jeleniego Zdroju
ur. 2005-05-02
PKR.VI-10061
O: KARO Czerwień Jelenia
M: AURA z Jeleniego Zdroju
Użytkowość: KPP – I st.
HD - ?
Tytuły wystawowe: MłChPl,
Mł.Zw.Kl., ChPl
Właściciel: Grażyna Żuchowicz
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24. KUKE z Doliny Żab
ur. 2007-05-25
PKR.VI-12056
O: DIESEL z Doliny Żab
M: FANNY z Opalovej
Użytkowość: ?
HD - ?
Tytuły wystawowe: MłChPl
Właściciel: Krzysztof Rumik

25. MAGMA z Doliny Żab
ur. 2007-09-09
PKR.VI-12092
O: ARIS z Tymbarskiej Kniei
M: AGA z Doliny Żab
Użytkowość: KPP – I st.
HD - ?
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Krzysztof Rumik

29. RAKIJA z Klanu Posokowców
ur. 2003-04-11
PKR.VI-7914
O: ALAN Turkova
M: BETA Tropiący Jelenia
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl,
IntCh
Właściciel: Joanna Dziurzyńska

26. MEISSA Czerwony Trop
ur. 2006-12-25
PKR.VI-11389
O: DAG Kralovska studnicka
M: TERCJA Hazba
Użytkowość: KPP-II st.
HD - A
Tytuły wystawowe: Mł. ChPl,
ChPl
Właściciel: Wiesława Jeżewska

30. RANIA z Klanu Posokowców
ur. 2003-04-11
PKR.VI-8317
O: ALAN Turkova
M: BETA Tropiący Jelenia
Użytkowość: KPP – II st.
HD - A
Tytuły wystawowe: ChPl
Właściciel: Maciej Bubula

27. ORA Conductus
ur. 2004-10-22
PKR.VI-10288
O: DON od Margaretky
M: KATI vom Kirchberg
Użytkowość: KPP – I st., PP-I st.
Pieczęć ISHV
HD - A
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Maciej Kopeć

31. RIKA z Dziczego Raju
ur. 2005-06-10
PKR.VI-10501
O: FENIX Zachełmianka
M: KATIA z Damasławka
Użytkowość: KPP – I st.
HD -A
Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl,
IntCh
Właściciel: Elżbieta Drabińska

28. ORNETA Conductus
ur. 2004-10-22
PKR.VI-10201
O: DON od Margaretky
M: KATI vom Kirchberg
Użytkowość: KPP – I st.
HD - ?
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Stefan Kusz

32. SAKE z Klanu Posokowców
ur. 2004-08-24
PKR.VI-9420
O: BURY Mincol
M: BETA Tropiący Jelenia
Użytkowość: KPP – I st.
HD - A
Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl,
ChCz, IntCh
Właściciel: Joanna Dziurzyńska

43

33. SARA znad Wełny
ur. 2003-03-27
PKR.VI-?
O: FLOX Zvernica
M: VEGA z Kalinowej Gęstwiny
Użytkowość: ?
HD -?
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Włodzimierz Kosmecki

35. TERCJA Hazba
ur. 2002-06-11
PKR.VI-7397
O: ALAN Turkova
M: FAMA Hazba
Użytkowość: KPP – I st.
Pieczęć ISHV
HD -A
Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl,
IntCh
Właściciel: Wiesława Jeżewska

34. TEQUILLA Hazba
ur. 2002-06-11
PKR.VI-7219
36. VOLTA znad Wełny
O: ALAN Turkova
ur. 2004-09-13
M: FAMA Hazba
PKR.VI-10643
Użytkowość: KPP – II st.
O: FLOX Zvernica
HD -A
M: HALLA Rogowskie Jeziora
Tytuły wystawowe: MłChPl, ChPl, Użytkowość: ?
ChSk,
HD -?
Właściciel: Beata Zach
Tytuły wystawowe: ?
Właściciel: Włodzimierz Kosmecki
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Mioty posokowców bawarskich w 2009 roku
1. Hodowla: znad Wełny
Hodowca: Włodzimierz Kosmecki
Data ur.: 10-01-2009
Ojciec: FLOX Zvernica
Matka: VOLTA znad Wełny
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
1.GRANT – pies – 438B
2.GARY – pies – 439B
3.GON – pies – 440B
4.GIN – pies – 441B
5.GASIA – suka – 442B

4. Hodowla: z Doliny Żab
Hodowca: Krzysztof Rumik
Data ur.: 11-03-2009
Ojciec: DIESEL z Doliny Żab
Matka: FANNY z Opalovej
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
1.GAJ – pies – K100
2.GURU - pies – K101
3.GOBI - pies – K102
4.GRYF - pies – K103
5.GOJA - suka – K104
6.GOLDI – suka – K105
7.GALAXY – suka – K106
8.GALA – suka – K107

2. Hodowla: znad Warciańskich
Tataraków
Hodowca: Roman Walich
Data ur.: 21-01-2009
5. Hodowla: z Krainy Przodków
Ojciec: DON od Margaretky
Hodowca: Katarzyna Szpila
Matka: ALGA znad Warciańskich Tata- Data ur.: 13-04-2009
raków
Ojciec: GREGOR z Kosickej (SK)
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
Matka: GINA Herbu Czarna Maska
1.BAFLO – pies – N394
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
2.BAKS – pies – N395
1.TAKSON – pies – S087
3.BRUDER – pies N396
2.TAROT – pies – S088
4.BAFI – suka – N397
3.TABAKA – suka – S089
5.BAJKA – suka – N398
4. TARKA – suka – S090
6.BINA – suka – N399
5.TRESKA– suka – S091
7.BORA – suka – N400
6.TAJEMNICA – suka – S092
3. Hodowla: Zimny Trop
6. Hodowla: Piotrowe Gniazdo
Hodowca: Michał Fornalczyk
Hodowca: Piotr Skałba
Data ur.: 07-03-2009
Data ur.: 24-04-2009
Ojciec: OPAL Conductus
Ojciec: YRROL Askamadens (SE)
Matka: FANTA z Żywieckich Łączek
Matka: AJDA Jurex
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
1.CYRUS – pies – M138
1. KRAKOW – pies – H028
2.CYMA – suka – M1139
2. KENZA – suka – H029
3. KERA – suka – H030
4. KATIA – suka – H031
5. KALINA – suka – H032
6. KAJA – suka – H033
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7. Hodowla: z Brzozowej Akacji
9. Hodowla: znad Wełny
Hodowca: Stefan Kusz
Hodowca: Włodzimierz Kosmecki
Data ur.: 23-05-2009
Data ur.: 03-06-2009
Ojciec: KASTOR znad Warciańskich Ojciec: AMOR z Łowisk Puszczy BydTataraków
goskiej
Matka: ORNETA Conductus
Matka: ULKA znad Wełny
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
1.CEZAR – pies – S093
1.ISMAN - pies – 443B
2.CYRUS - pies – S094
2.IN - pies – 444B
3.CEDRA - suka – S095
3.IRON - pies – 445B
4.CHIKITA - suka – S096
4.IKAR – pies – 446B
5.CORA - suka – S097
5.IRYS - pies – 447B
6.COLA – suka – S098
6.IBIS – pies – 448B
7.CARMEN – suka – S099
7.INKA – suka – 449B
8.CZAJKA– suka – S100
8.IGA – suka – 450B
9.CITA – suka – S101
10. Hodowla: Leśny Akord
Hodowca: Maciej Kopeć
8. Hodowla: Airgialla FCI
Hodowca: Joanna Wiśniewska i Piotr Data ur.: 20-06-2009
Ojciec: WOTAN vom Wiesacker(CZ)
Andruszkiewicz
Matka: ORA Conductus
Data ur.: 27-05-2009
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
Ojciec: GERO Lesnicka luka
Matka: BORA z Góry Zamkowej w Ma- 1.BACA – pies – 013D
2.BARY – pies – 014D
ciejowcu
3.BORUS – pies – 015D
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.:
4.BOHUN – pies – 016D
1.BRENDAN – pies – G097
5.BAJA – suka – 017D
2.BROCELIANDE - pies – G098
6.BRYZA – suka – 018D
3.BRIAN - pies – G099
7.BYSTRA – suka – 019D
4.BOUDICA - suka – G100
8.BAKA – suka – 020D
5.BRIGID – suka – G101
6.BRANWEN – suka – G102
11. Hodowla: z Klanu Posokowców
7.BLA BHEINN– suka – G103
Hodowca: Joanna Dziurzyńska
8.BANBA – suka – G104
Data
ur.: 11-05-2007
9.BANHSEE – suka – G105
Ojciec: BRIT Jeleni cesta (CZ)
Matka: SAKE z Klanu Posokowców
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
1.ABERT – pies – D052
2.ALOJZ - pies – D053
3.ALFRED - pies – D054
4.AMBROŻY - pies – D055
5.ANTONI - pies – D056
6.ALEKSY - pies – D057
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12. Hodowla: z Tymbarskiej Kniei
Hodowca: Maciej Bubula
Data ur.: 06-09-2009
Ojciec: GERO Lesnicka luka (SK)
Matka: BLAI Domus Amberg
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
1.DON - pies – L100
2.DUNAJ - pies – L101
3.DIANA - suka – L102
4.DORA - suka – L103
13. Hodowla: z Góry Chrobrego
Hodowca: Ryszard Biernat
Data ur.: 07-09-2009
Ojciec: WOTAN vom Wiesacker (CZ)
Matka: BIĆKA z Góry Chrobrego
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
1.CZEKAN – pies – M140
2.CENT - pies – M141
3.CELMAN - pies – M142
4.CZORT - pies – M143
5.CZOK - pies – M144
6.CZARNY – pies – M145
7.CESI – suka – M146
8.CAZA– suka – M147
9.CZIRA – suka – M148
10.CZERTA – suka – M149
14. Hodowla: z Jeleniego Zdroju
Hodowca: Grażyna Żuchowicz
Data ur.: 27-09-2009
Ojciec: AMOR z Łowisk Puszczy Bydgoskiej
Matka: GAPPA z Jeleniego Zdroju
Szczenięta: imię, płeć, nr. tat.
1.QUEEN – suka – A539
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PRACA W ŁOWISKACH
Zakończył się rok 2009 choć sezon łowiecki 2009/10 jeszcze trwa. Koledzy, właściciele posokowców odetchnęli z ulgą. Jest to bowiem okres trudny nie tylko dla
posokowca ale też dla właścicieli i całej rodziny. Żadnych planów osobistych, żadnych spotkań towarzyskich, spanie z komórką pod poduszką, bo zaraz zadzwonią,
że jest praca. Stale w pogotowiu. Teraz nadszedł czas podsumowań, refleksji, wniosków. Zawsze można było przecież inaczej, lepiej, dokładniej – może udałoby się
dojść.
Zwracaliśmy się z prośbą o przesyłanie wykazów prac posokowców. Spłynęło
do mnie jedenaście wykazów. Zdaję sobie sprawę, że to biurokracja – proza życia.
Często zmęczeni, zagonieni z niechęcią siadamy do wypełniania kart. Jest to jednak
sprawa bardzo ważna.
Daje nam pełen obraz pracy tej rasy. Z danych jakie otrzymaliśmy wynika, iż nasze
psy wykonały ponad 320 prac, które zakończyły się podniesieniem 217 sztuk zwierzyny w tym: 123 dzików, 83 jeleni, 17 saren, 2 daniele.
Łączna waga podniesionych sztuk to 4137 kg, a łączna długość tropów to 115,5
km.
Niestety są to dane niekompletne, gdyż nie wszyscy do zbiorczego zestawienia dołączyli kopie kart pracy.
Absolutnym rekordzistą tych prac jest Kolega Michał Fornalczyk, który do swojej
statystyki w minionym roku dopisał 9 jeleni byków, 18 jeleni łań, 6 jeleni cieląt, 1 daniela byka, 1 daniela łanie, 1 sarnę kozła, 2 sarny koźlęta oraz 70 dzików.
Z ciekawych prac jakie napłynęły podam przykład pracy Kolegi Wojciecha Łażewskiego, który z psem Rufusem Sfora Nemroda doszedł dzika strzelonego na
żuchwę, po 21 godzinach od momentu strzału, przemierzając 3,5 km po wodzie i
bagnie dwa razy pokonując kanał. Praca zakończyła się dostrzeleniem 45 kilogramowego dzika.
Jeszcze raz gorąco zachęcam Koleżanki i Kolegów do wypełniania kart pracy i
przysyłaniu ich kopii pod adres v-ce przewodniczącego ds. użytkowości. Zebrany
w ten sposób materiał będzie podstawą do dokonywania analiz użytkowości naszych psów oraz będzie bazą do wyciągania wniosków na temat dochodzenia postrzałków. Jest to także cenny materiał edukacyjny dla nas samych a także dla
przyszłych pokoleń menerów.
Opracował:
Robert Iwicki
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Karta pracy posokowca
Do zarządu klubu wpłynęły wykazy pracy zaledwie 11 posokowców, które poszukiwały postrzałków w 2009 roku.
W tym roku wykaz zdominowały posokowce hanowerskie.
Z tabeli wynika, że jedynie 3 klubowe posokowce bawarskie zajmowały się poszukiwaniem postrzałków, a przecież rzeczywistość jest inna.
Należy ubolewać nad tym faktem i zastanowić się jak zmienić ten stan rzeczy.
Przecież pracujących posokowców przybywa nam z roku na rok. Tymczasem ich
właściciele czują dużą awersję do przelania na papier ich poczynań.
Należy pamiętać o tym, że prowadzenie dokumentacji poszukiwań, umożliwia śledzenie rozwoju naszego posokowca, pokazuje reakcję zwierzyny przy poszczególnych poszukiwaniach, umożliwia dokonanie analizy błędów popełnianych przez psa
i przez przewodnika, uczy postępowania w przyszłości.
Nie jest przy tym istotne, czy nasz pies odnalazł 3, 5, 50 czy 150 postrzałków. Każda
praca jest cenna, a jej opis, przydatność do analizy – bezcenna.
W jaki sposób Klub ma przedstawiać i analizować wyniki poszukiwań, jeżeli wykazy
prac przesyła mniej niż 10% przewodników?
W zagranicznych klubach posokowca, nie przesłanie w stosownym czasie wykazu
poszukiwań, przez wszystkich właścicieli posokowców, wiąże się z automatycznym
zawieszeniem członka klubu.
Dlatego też, namawiam po raz kolejny właścicieli posokowców, aby odnotowywali
prace swoich psów, a ich wyniki przesyłali po zakończeniu roku do zarządu klubu.
Prowadzenie opisu prac może być dokonywane w różnej formie;
w postaci odręcznych notatek, zapisów w komputerze czy telefonie komórkowym.
Ważne żeby były i zawierały wszystkie dane umożliwiające dokonanie zestawienia
prac.
Jednym ze sposobów ewidencjonowania prac, stosowanych w zagranicznych klubach, są Karty Pracy Posokowca.
Kartę Pracy możemy pobrać z naszej klubowej strony internetowej www.klubposokowca.org.pl , załączam ją ponownie również w Biuletynie.
Poniżej przedstawiam instrukcję jej wypełnienia.
W pierwszym wierszu zaznaczamy rasę naszego posokowca, gdzie HS – oznacza posokowca hanowerskiego, a BGS – posokowca bawarskiego. Następnie wpisujemy imię i przydomek psa oraz nr jego PKR.
W drugim wierszu wpisujemy kolejny numer pracy w danym roku, np. 1/2010 i datę
poszukiwania. Wiersz następny to nazwa łowiska, ewentualnie koła łowieckiego i
nr obwodu oraz odległość jaką musieliśmy pokonać do łowiska.
Wiersz czwarty, to gatunek zwierzyny, wpisujemy jeleń, byk, łania, cielę lub dzik
warchlak, przelatek, wycinek, odyniec, locha lub daniel, muflon itp. W pozycji „zestrzał” wpisujemy co na nim znaleźliśmy, np. widoczny, jasna farba, treść żołądka,
krótka ścinka lub brak śladów na zestrzale.
Dalej oznaczamy kaliber z którego raniono zwierzynę.
W pozycji „pogoda” opisujemy w skrócie warunki atmosferyczne, temperaturę, wil50

gotność. W pozycji „podłoże” wpisujemy rodzaj podłoża na zestrzale, np. piaszczysta droga, sucha ściółka, trawa, pole rzepaku itp. Następnie odnotowujemy godzinę dokonania odstrzału i godzinę rozpoczęcia pracy. Różnica w tych pozycjach
umożliwia nam wpisanie jak długo leży trop. W dalszej kolejności w przybliżeniu
wpisujemy długość (w metrach) pracy na otoku. Jeżeli miał miejsce gon, to wpisujemy jego przybliżoną długość oraz czas osaczenia.
Poniżej zakreślamy krzyżykiem odpowiednie kwadraty. W przypadku dojścia do
martwego zwierza lub dostrzelenia postrzałka zaznaczamy kwadrat „Postrzałek odnaleziony”. Jeżeli postrzałka nie odnaleźliśmy lub gdy uszedł on bez dostrzelenia,
zaznaczamy „Postrzałek nie podniesiony”.
W kwadracie „Waga” wpisujemy wagę w kg. Jeżeli nie ma możliwości wpisania wagi
dokładnej, to wpisujemy szacunkową. Następnie określamy TAK lub NIE, czy postrzałek prędzej był; „Poszukiwany z innym psem”.
Poniżej wpisujemy imię i nazwisko przewodnika psa, a poniżej nazwisko, ewentualnie podpis, osoby która potwierdzi odnotowane przez nas dane.
Często dochodzimy postrzałka sami, więc potwierdzenie danych nie jest konieczne.
Pamiętajmy o tym, aby nie zmuszać nikogo do pisemnego potwierdzenia czegokolwiek. Zdarza się, że myśliwy z różnych powodów nie chce ujawniać na piśmie swoich danych. Jako przewodnicy posokowców jesteśmy zobowiązani do „zachowania
tajemnicy spowiedzi”.
W pozycji „Kontrola” wpisujemy czy po nieskutecznej pracy naszego psa, poszukiwano postrzałka z innym psem.
Na szkicach zwierzyny płowej i czarnej zaznaczamy punktem miejsce trafienia i
strzałką kierunek z którego oddano strzał. W przypadku nie podniesienia postrzałka,
zaznaczamy prawdopodobne miejsce postrzelenia
( na podstawie śladów znalezionych na zestrzale i w trakcie poszukiwania), lub po
prostu stawiamy znak zapytania.
Na drugiej stronie Karty Pracy zamieszczamy w miarę dokładny opis przebiegu
pracy. Opisy te, odczytywane po latach, stanowią same w sobie doskonałe opowieści myśliwskie.
Kartę Pracy zakładamy przy każdej podjętej przez posokowca pracy, niezależnie od faktu czy kończy się ona podniesieniem lub nie postrzałka. Nie
zakładamy karty, jeżeli pies sprawdzał jedynie skuteczność strzału, a nie podejmował pracy na tropie.
Po zakończeniu roku robimy zbiorcze zestawienie danych z kart ocen. Umieszczamy na nim poszczególne prace wraz gatunkiem zwierzyny, podsumowujemy
łączną długość pracy na otoku, łączną długość gonu, procent podniesionych postrzałków w stosunku do ilości prac, łączną wagę odnalezionej zwierzyny, ewentualnie wartość zwierzyny wg cen w punkcie skupu.
Kserokopię zestawienia i kart pracy przesyłamy do zarządu klubu.
Opracował
Wojciech Galwas
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CO ROBIĆ ABY DOCHODZIĆ
Po trzydziestu latach hodowli i pracy z posokowcami doszedłem do pewnych
wniosków na ich temat.
Na początku mojej hodowli wydawało się, że wystarczy mieć posokowca i nie będzie
problemu z odnajdywaniem postrzałków.
Zaczynając przygodę z czerwonym psem, gdy wybieramy szczeniaka z miotu, zwracamy najczęściej uwagę na cechy fizyczne, pomijając cechy psychiczne, które uwidaczniają się w późniejszym okresie życia. Często osobnik słaby fizycznie jest
potem najodważniejszy. Wszystkiego możemy psa nauczyć, ale odwagi mu nie
wpoimy.
Gdy nauczymy już szczeniaka karności i posłuszeństwa, możemy z nim ruszać do
łowiska. Aby pies dobrze pracował, najpierw musimy go nauczyć, żeby trzymał
zimny trop. Najłatwiej jest to zrobić wiosną albo jesienią, kiedy przez świeżo pobronowane pola ciągną dziki lub jelenie. Jest tu także okazja od odzwyczajenia psa
od zbaczania na trop sarny czy zająca.

Gdy nasz wychowanek ma około roku możemy go sprawdzić w zagrodzie dziczej,
ale zawsze w towarzystwie doświadczonego psa.
Chodzi tutaj o oswojenie go ze zwierzyną, a nie robienie z niego gończaka. Przy tej
okazji mamy możliwość sprawdzenia jego pasji myśliwskiej.
Gdy zdobędziemy farbę z dzika lub jelenia możemy założyć sztuczny trop. Staramy
się go tak założyć, by na końcu ścieżki leżała skóra z łbem od tej samej sztuki co
farba. Trop zakładamy z wiatrem. Stopniowo podnosimy poprzeczkę zakładając
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coraz to dłuższy trop, tworzymy dwa załamania pod kątem prostym, zakładamy trop
powrotny. Za pierwszym dojściem na sztucznym tropie do tuszy – pies najczęściej
ze strachu lub z ciekawości oszczekuje martwą zwierzynę. Musimy wówczas robić
wszystko aby to szczekanie mu utrwalić.
Aby mieć wyniki w poszukiwaniach musimy przygotować do tego psa i siebie.
W tym celu psa karminy w godzinach południowych, gdyż najczęstszą porą pracy
na postrzałkach są godziny poranne. Do poszukiwań, oprócz odpowiedniej obroży
i otoku, zakładamy psu gumową odblaskową obrożę z numerem telefonu właściciela.
Zabieramy ze sobą plecak w którym powinna być woda dla psa i dla przewodnika,
suchy prowiant, trochę spirytusu, nóż, białe serwetki, żółte albo czerwone wstążki,
zapałki, aparat fotograficzny, mapy, krokomierz, kompas, okulary siatkowe, rękawice, suche skarpety i koszulę. Może to niektórych dziwić po co tyle rzeczy ze sobą
zabierać ale nigdy nie wiemy jak długo będziemy pracować i gdzie skończymy.
Ważne jest także to aby mieć odpowiednie obuwie i ubiór stosowny do pory roku.
Niezbędnym rekwizytem przy poszukiwaniu postrzałków jest broń i amunicja. Najodpowiedniejszym będzie tutaj sztucer o małych gabarytach z krótką lufą. Odradzałbym przy poszukiwaniu postrzałków używania celowników optycznych, gdyż
zwiększają one ciężar broni, łatwo można je zabrudzić błotem czy śniegiem i przestawić siatkę celowniczą uderzając lunetą w jakiś przedmiot. Ze względów bezpieczeństwa nie używamy brenek.
Podczas poszukiwań ważną rzeczą jest temperatura powietrza, gdyż psi nos nie
wyczuwa zapachów powyżej 25 i poniżej -25 stopni C.
Dlatego musimy pamiętać, aby latem zaczynać pracę jak najszybciej z rana a zimą
przy dużych mrozach w południe.
Po dotarciu na miejsce poszukiwań, przeprowadzamy ze strzelającym krótki wywiad. Pytamy o reakcję po strzale, godzinę strzału, kierunek ucieczki rannej zwierzyny, wymieniamy się numerami telefonów, pytamy o rodzaj broni i amunicji itp.
Informacje, które uzyskamy są nam niezbędne aby określić prawdopodobne miejsce
trafienia zwierzyny.
Ustalamy również kto będzie dostrzeliwał ranną sztukę, najlepiej jest jeśli robi to
przewodnik psa. Określamy sposób poruszania się osób towarzyszących, które powinny zachowywać określony dystans (100-200m). Następnie prosimy o wskazanie
miejsca, gdzie sztuka była strzelana. Psa z odpowiednią obrożą i otokiem odkładamy, by nam nie przeszkadzał przy oględzinach zestrzału.
Sprawdzamy kolor farby, ścinkę, kości i ustalamy prawdopodobne miejsce trafienia.
Jeśli na miejscu zestrzału nie widzimy gołym okiem tych elementów to bierzemy z
plecaka białą serwetkę, szkło powiększające i szukamy czegoś co by potwierdzało
trafienie zwierza.
Gdy okaże się, że znowu nic nie znaleziono, to wówczas bierzemy do pomocy naszego posokowca.
Są psy, które po podniesieniu paru sztuk już stemplują tzn. trzymają kufę przy ziemi
parę sekund w miejscu, gdzie może być mała kropelka farby, odrobina kości, przestrzelony włos. Jak ma się takiego psa to już profesjonalne narzędzie.
Kiedyś miałem sukę DORĘ, która pokazywała nosem, jak było pudło, miejsce ude-

rzenia pocisku w ziemię.
Po oględzinach miejsca zestrzału zabieramy się do pracy. Zaklejamy lufy sztucera
taśmą, podkładamy psa na trop i do przodu. Po przejściu 300m widzimy jaka jest
szansa na dojście rannej sztuki. Ta cyfra trzysta metrów jest pewnym wyznacznikiem. Ja Kolegom myśliwym, tym mniej doświadczonym, udzielam takich informacji:
jeśli jest jasna farba i dużo to najczęściej strzał jest komorowy i zwierzyna gaśnie
przed trzystoma metrami. Jeśli myśliwy stwierdził, że przeszedł trzysta metrów i w
dalszym ciągu jest jasna farba to należy odpuścić na parę godzin i bez psa nie ruszać dalej. Gdy stwierdzimy, że na tych trzystu metrach farba jest ciemna – brudna
- przypuszczalnie miękkie, to znowu odpuszczamy na parę godzin by nie narobić
niepotrzebnych kilometrów. Na tych trzystu metrach doświadczony posokowiec pokaże nam swoim zachowaniem czy ta ranna sztuka jest do dojścia. Jeśli nie będzie
farby, to wyczuje on śmiertelny pot jaki zostawia śmiertelnie ranna zwierzyna na
swoich śladach.

Przy dochodzeniu dzika musimy zachować szczególną ostrożność jeśli chcemy
mieć całe nogi. Istotnym narzędziem będzie tu zdecydowany, odważny i z dużą
pasją pies. Gdy nasz posokowiec będzie swoim zachowaniem wskazywał na to, że
w pobliżu może być trafiona sztuka lub łoże, to spuszczamy go z otoku. Najczęściej
pies idzie ostro.
Słyszymy szczekanie. Ustalamy wiatr. Jeśli pies trzyma dzika w miejscu, okrążamy
je jeszcze większym łukiem, tak aby podchodzić go do strzału pod wiatr.
W początkowej fazie doświadczony pies będzie go głosił po dużym kole. Najczęściej
w tym momencie dzika jeszcze nie widzimy albo jest w jakiejś kępie świerków lub
jeżyn. Z czasem pies będzie się przybliżał i próbował dzika podcinać. My w tym
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czasie od drzewa, do drzewa przybliżamy się na skuteczny strzał. Tu musimy pamiętać, gdzie został nasz myśliwy czy pomocnik. Bardzo często miałem takie przypadki, że przy dochodzeniu lżej rannych dzików i przeskakiwaniu od drzewa do
drzewa, dzik zostawia psa i szarżuje na nas. Należy wówczas zachować zimną
krew i pozwolić dzikowi podejść jak najbliżej, potem lekko odsunąć się w bok, a gdy
dzik przebiegnie obok nas i zacznie zawracać strzelić w jego odsłonięty bok. W
innych przypadkach, gdy pies osaczył nam dzika i trzyma go krótko, można odwołać
psa i szybko strzelić.
Nie proponuję szukać dzików w nocy (z wyjątkiem krótkich dystansów do 300 m).
Przy poszukiwaniu rannych jeleni jedna sytuacja niepodobna do drugiej. Inaczej zachowuje się ranny cielak trafiony na miękkie a inaczej samotny byk lub łania prowadząca.
Przy dochodzeniu śmiertelnie rannego jelenia (strzał na miękkie) należy pamiętać
o tym, aby nie zaczynać pracy zbyt wcześnie od momentu strzału, gdyż ruszony
zwierz potrafi „narobić” nam pracy na następny cały dzień, znajdując go w pobliżu
miejsca z którego go ruszyliśmy. Optymalny czas w tym przypadku to 4-5 godzin.
Przy strzałach na miękkie najczęściej nie ma farby albo jest jej bardzo mało. Pies
prowadzi nas zdecydowanie do przodu, skręca pod kątem prostym w prawo lub w
lewo idzie parędziesiąt metrów i zawraca równolegle do tropu od którego zaczęliśmy
pracę. Żadnych śladów farby nie widać. Jeśli podążają za tobą świadkowie słychać
ich komentarze o głupim psie, który idzie z powrotem. Przerywamy pracę, gdyż nie
widać farby, nie wierzymy psu, nie mamy doświadczenia, że w ten sposób robi jeleń.
Pamiętam przypadek, kiedy tak wyglądającą pracę przerwałem po trzech kilometrach, a za dwa dni w pobliżu ambony z której strzelano kruki rozbierały łanie. Zabrakło kilometra a pies szedł dobrze.
Myślę, że w tych paru zdaniach zawarta jest podstawowa wiedza jaką powinien
posiadać przewodnik posokowca i pozwoli to mniej doświadczonym przewodnikom
rozwiać niektóre wątpliwości.
Na rozszerzenie niektórych kwestii nie pozwala skromna objętość biuletynu. Myślę,
że będzie ku temu stosowna okazja.
Ze swojej strony życzę Koleżankom i Kolegom wytrwałości i dużo sukcesów w pracy
z posokowcem ku chwale polskiego łowiectwa i kynologii.
Vice Przewodniczący ds. użytkowości
Paweł Iwicki
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XXXI Zjazd Klubów Członkowskich ISHV
W dniach od 28-31 października na terenie Niemiec w północnej Bawarii, w
miejscowości Bad Brückenau odbyły się „31 Dni ISHV”.
Uczestniczyły w nich reprezentacje Klubów Posokowca z 14 państw Europy.
W trakcie Dni ISHV odbyło się szereg spotkań, zebrań i narad. Wśród nich miało
miejsce m.in.; Posiedzenie Zarządu ISHV, Posiedzenie Światowego Związku Posokowców Bawarskich, Zebranie Doradców Hodowlanych ISHV, Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo Wyborcze ISHV.
Powołane zostały zespoły do spraw przygotowania zmian w Statucie ISHV oraz w
Regulaminie Próby Głównej ISHV.
Na nowego Przewodniczącego ISHV, na najbliższą dwuletnią kadencję, wybrany
został Prezes Austriackiego Klubu Posokowców.
Tak więc, następne Spotkanie Klubów ISHV odbędzie się za dwa lata w Austrii.
W ramach Dni ISHV odbyło się również poszukiwanie postrzałków.
W imprezach tych wzięła udział, skromna pięcioosobowa delegacja naszego Klubu
Posokowca. W jej skład weszli przewodnicy z psami, sędziowie, członkowie zarządu
klubu, delegaci. Szkoda tylko, że tak mała liczba osób zdecydowała się na wyjazd
aby poznać zwyczaje, ludzi i posokowce z innych krajów.
Wracam jednak do konkursu, bo to wydarzenie które najbardziej interesuje właścicieli posokowców. Wzięło w nim udział dwunastu przewodników z posokowcami,
reprezentującymi 12 klubów członkowskich ISHV.
Nasz klub reprezentował Michał Fornalczyk z suką posokowca bawarskiego FANTĄ z ·Żywieckich Łączek.
Rezerwowym reprezentantem był Maciej Kopeć ze swoją bawarką ORA Conductus.
Niestety rezerwowe posokowce nie otrzymały szansy pokazania swoich umiejętności.
Powołano również dwanaście zespołów sędziowskich, łącznie 36 sędziów – po 3
sędziów z różnych państw w każdym zespole.
Codziennie przewodnicy posokowców losowali numer pracy oraz numer zespołu
sędziowskiego.
Organizacja konkursu budziła wiele zastrzeżeń. Trzeba było mieć wiele szczęścia
aby wylosować pracę, która dawała psu szanse na uzyskanie dyplomu.
Poszukiwania odbywały się po polowaniach zbiorowych w których brało udział od
kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu myśliwych oraz wiele psów pracujących w miotach.
Reprezentant Norwegii dwa dni oczekiwał na pracę po polowaniach zbiorowych, na
którą się nie doczekał.
Inny zespół pojechał 180 kilometrów, po to żeby pies odnalazł martwego dzika 12
metrów od zestrzału. Posokowce oprócz prac jakie miały do wykonania wykonywały
szereg prac kontrolnych polegających na sprawdzeniu pudeł, gdzie myśliwym wydawało się jedynie, że strzał był trafny. Kilkakrotnie psy dochodziły do patrochów,
gdzie ranna zwierzyna była dostrzelona z innego stanowiska.
Nie ma jednak co narzekać – co kraj to obyczaj.
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Opiszę pokrótce pracę jaką wykonał Michał z Fantą. W pierwszym dniu los przydzielił im trop rannego dzika. Na zestrzale Fanta odnalazła krople farby i podjęła
pracę. Pojedyncze krople farby były odnajdywane jeszcze na odcinku 200 metrów,
po czym zanikły.
Fanta prowadziła jeszcze po nie sfarbowanym tropie ponad dwa kilometry, po czym
sędziowie podjęli decyzję o przerwaniu pracy – obcierka.
W dniu następnym Michał z Fantą oraz polską koroną pojechali poszukiwać rannej
łani.
W tym dniu oceniał ich zespół sędziowski niemiecko-szwajcarsko-słowacki.
Wg relacji organizatora polowania, poprzedniego dnia na polowaniu zbiorowym postrzelona została łania jelenia, którą następnie goniły dwa
wachtelhundy, co widziane było na innych stanowiskach.
Po znalezieniu zestrzału i analizie farby Michał wraz z sędziami doszli do przekonania, że łania otrzymała postrzał w mięsień tylnego badyla, bez uszkodzenia kości.
Fanta przystąpiła do pracy. Ranna łania uciekając przed goniącymi ją psami, podążała pod górę, krążąc po warstwicach, zataczała pętle, wytyczała ósemki. Fanta
pomimo znikomej ilości farby, jedna kropla co kilkadziesiąt metrów, wytrwale wypracowywała jej trop.
Po przejściu około 4 kilometrów ekipę poszukiwawczą zastał zmrok. Praca została
przerwana, zapadła decyzja o kontynuacji pracy w dniu następnym. Umordowana
ekipa wróciła do bazy z nadzieją , że następnego dnia uda się dojść rannego postrzałka. Rodzaj pracy jaką wykonała bawarka, wskazywała na duże prawdopodobieństwo dojścia łani, puszczenia psa w gon i zakończenia pracy stanowieniem i
dostrzeleniem postrzałka.
Sędziowie wyrokowali – jest to praca na zwycięstwo!
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Następnego dnia, ta sama ekipa wyruszyła w góry. Do ekipy dołączył jedynie dziennikarz z niemieckiego czasopisma „Wild und Hund”, który fotografował pracę posokowca z Polski.
Od postrzelenia minęło ponad trzydzieści godzin. Fanta podjęła trop w miejscu zakończenia pracy poprzedniego wieczoru. Parła niestrudzenie dalej. Osłabiona łania
nie zaległa ani razu, podążała wzdłuż leśnych dróg, schodząc co rusz na lewo lub
prawo. Na trasie pracy psa podnosiły się dziki i jelenie, Fanta pracowała dalej, na
coraz mniej widocznym, sfarbowanym tropie, wkładając bardzo duży wysiłek w rozwikłanie zagadek jakie kreśliła ranna sztuka i świeżo buchtujące na jej tropie dziki.
Po wypracowaniu tropu na odcinku następnych czterech kilometrów, oczom poszukującej ekipy ukazał się najgorszy z możliwych widok.

Fanta doszła do patrochów. Cała praca poszła na marne. Pies zgodnie z regulaminem nie może być oceniony.
Przewodnik grupy uzyskał telefonicznie informację, że łania została zastrzelona w
tym dniu przez innego myśliwego. Była postrzelona w pachwinę, kula zahaczyła
mięsień uda nie uszkadzając kości ani żadnych organów wewnętrznych.
Michał otrzymał gratulacje za perfekcyjną pracę jaką wykonała Fanta. Ekipa sędziowska była pod bardzo dużym wrażeniem jakie zrobiła na nich spokojna i wyważona praca Michała i Fanty. Pozostał jednak niedosyt - szczęście i zwycięstwo
było bardzo blisko, niestety nie tym razem.
Pozostaje mi jeszcze podanie wyników końcowych konkursu. Ilości punktów i
nazw psów nie podam, bowiem organizatorzy nie wywiesili żadnej tablicy z wynikami.
Lokatę pierwszą z dyplomem I stopnia uzyskała 6,5 – letnia suka posokowca ha59

nowerskiego, reprezentująca Węgierski Klub Posokowca. Suka ta jako jedyna miała
możliwość dojścia, po gonie i stanowieniu, rannego dzika. Dzień prędzej miałem
możliwość obserwowania jej pracy na odcinku siedmiu kilometrów, gdzie bezskutecznie poszukiwała rannego w bieg dzika. Jedyną kroplę farby odnaleźliśmy na
trzecim kilometrze tropu.

Lokata druga z dyplomem II stopnia przypadła w udziale posokowcowi bawarskiemu
z Czech – CESAR z Novodomskych bazin. Przewodnik - Radek miał dużo szczęścia
w losowaniu.
Pierwszego dnia odnalazł po 500 m martwą łanię, (praca oceniona na dyplom III
stopnia), następnego dnia odnalazł po 800 metrach martwego przelatka. Ta praca
umożliwiła mu uzyskanie dyplomu II stopnia.
Posokowiec ten dwa lata temu uzyskał pierwszą lokatę na naszym Memoriale B.
Gierszewskiego.
Nieskromnie dodam, że jest to syn mojego ARS-a Czedzielski Rewir.
Lokatę trzecią z dyplomem 3-go stopnia uzyskał posokowiec hanowerski ze Szwajcarii. Niestety szczegóły jego pracy nie są mi znane.
Lokata ostatnia, czwarta z dyplomem trzeciego stopnia przypadła w udziale posokowcowi bawarskiemu z Włoch. Odnalazł on martwego wycinka, który po strzale
zszedł mocno zarośniętym zboczem z góry. Podążaliśmy za nim najpierw na czworakach, później w pozycji „czołgaj się” głową w dół.
GPS pokazał dystans 347 metrów.
To jedyne cztery psy jakie uzyskały dyplomy. Innym los tym razem nie sprzyjał.
Uroczysty pokot, wręczenie nagród i dyplomów zakończyło konkursowe zmagania.
Pozostał ból mięśni po wielu kilometrach wychodzonych w bawarskich górach, pod60

rapane ręce i twarz, pozostał niedosyt z niezakończonej sukcesem pracy.
Pozostała jednak również satysfakcja, że posokowiec z Polski wzbudził zachwyt
swoją pracą znającym się na rzeczy sędziom. A tego co żeśmy widzieli i poznali,
przecież nikt nam nie odbierze.

Dziękuję wspaniałej ekipie z jaką miałem przyjemność spędzić tych kilka dni. Przewodnikom posokowców; Michałowi Fornalczykowi i Maćkowi Kopciowi.
Dziękuję Pawłowi Bocianowskiemu i Wojciechowi Łażewskiemu, jak również Józkowi Fox, który bezinteresownie służył za naszego tłumacza.
Jak św. Hubert pozwoli – do zobaczenia na następnym Zjeździe ISHV za dwa lata
w Austrii.
Relacjonował
Wojciech Galwas
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IV Memoriał im. Ks. Benedykta Gierszewskiego
W dniach od 6 do 9 listopada 2009 roku w lasach nadleśnictw Kluczbork, Kup i Turawa odbył się czwarty z kolei Memoriał im. Księdza B. Gierszewskiego, czyli ocena
pracy posokowców w naturalnym łowisku. To jego zasługą jest, że posokowce ponownie zaistniały w naszych łowiskach, a Klub Posokowca jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Posokowców – ISHV.
Przejdźmy jednak do wydarzeń memoriałowych.
W piątek w godzinach popołudniowych do położonego w lesie OHZ „Krystyna” zaczęli zjeżdżać uczestnicy memoriału.
Przybyła ekipa z Czech reprezentowana przez dwóch członków Zarządu CzeskoMorawskiego Klubu Hodowców Posokowców, oraz dwóch przewodników z posokowcami; Antonin Naplawa z posokowcem hanowerskim GASTON spod
Lupcianskiej Magury oraz Jiri Skacil z posokowcem bawarskim SAN z Lopenickich
kopcu.
Również ekipa słowacka doceniła rangę memoriału przysyłając swoją „wierchuszkę”
- Prezesa Słowackiego Klubu Hodowców Posokowców – Karola Chvala oraz Doradcę Hodowlanego Tibora Żeltvay. Przewodnikami posokowców byli – główny
szkoleniowiec klubu Branislav Porubcansky z suką posokowca bawarskiego CESY
z Pramenov Turca oraz Jaroslav Hudac z bawarem BLESK Krigov.
My jako gospodarze, również reprezentowaliśmy zarząd naszego Klubu Posokowca.

Sędzią głównym był Prezes Jan Kierznowski, obecni również byli v-ce
ds. organizacyjnych, v-ce ds. hodowlanych, v-ce ds. użytkowości oraz skarbnik.
Najważniejsi byli jednak przewodnicy z posokowcami:
● Adam Antoniewicz z Bieszczad z posokowcem bawarskim CEZAR Pucharka,
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● Robert Iwicki z Borów Tucholskich z posokowcem hanowerskim KOLT Borowy
Kąt,
● Stefan Kusz z lasów lublinieckich z suką posokowca bawarskiego ORNETA Conductus,
● Joanna Wiśniewska z Bogatyni z suką posokowca bawarskiego AXA z Tymbarskiej Kniei.
Memoriał nie mógłby się odbyć bez pomocy jaką udzielili Nadleśniczowie z Kluczborka i z Kup, zarządy okolicznych kół łowieckich oraz nasi koledzy z tego rejonu;
Maciek Kopeć, Michał Fornalczyk, Krzysiek Mielczarek, Wojtek Łażewski, a przede
wszystkim główny „zarządca i logistyk” – Witold Cieplik i wiele innych osób, których
nie znam z nazwiska.

Po przybyciu wszystkich na miejsce, siadamy do powitalnej kolacji. Przewodnicy i
sędziowie otrzymują pamiątkowe koszulki i czapeczki oraz inne gadżety ufundowane przez sponsorów. Sędzia główny omawia regulamin, według którego będą
oceniane posokowce, zwraca się z prośbą do sędziów aby służyli całą swoją wiedzą
i doświadczeniem przewodnikom posokowców.
Ranek następnego dnia to oficjalne otwarcie memoriału, którego dokonał Nadleśniczy Nadleśnictwa Kluczbork - Paweł Pypłacz.
Zanim to jednak nastąpiło, to na polanie przy płonącym ognisku zebrali się sędziowie i przewodnicy posokowców. I to w ich obecności odbyła się miła uroczystość.
Nasz serdeczny przyjaciel, myśliwy, kynolog, miłośnik posokowców, skarbnik Klubu
Posokowca – Jerzy Sokół, otrzymał z rąk członka Naczelnej Rady Łowieckiej, Zbig63

niewa Skrzeka, najwyższe odznaczenie łowieckie – „Złom”. Czyż można go dostać
w piękniejszej oprawie?

Później sprawy potoczyły się już swoim trybem.
Prezentacja psów i przewodników, prezentacja sędziów, losowanie numerów startowych, przydział prac i sędziów wg wylosowanej kolejności i wyjazdy do lasu do
pracy, bo meldunki o postrzałkach zaczęły spływać do naszej „centrali” tzn. do
Witka, który z telefonem wystawał dwa dni na zewnątrz budynku, bo tam był zasięg
telefonu.
Pierwszy numer startowy wylosował myśliwy z Bieszczad - Adam Antoniewicz z
doświadczonym 9-cio letnim bawarem - CEZAR Pucharka. Pojechali poszukiwać
postrzelonego 16 godzin wcześniej dzika. Na trasie poszukiwań widoczne były
krople farby świadczące o postrzale mięśniowym. Po 3,5 km pracy na otoku posokowiec zaprowadził ekipę poszukującą na skraj 300 metrowego pasa trzcin. Pies
został zwolniony z pracy na otoku, wszedł w głąb trzcinowiska i zaczął głosić dzika.
Przewodnik brodząc w wodzie próbował podejść stanowionego dzika na odległość
strzału. Jednak dzik po zwietrzeniu człowieka ruszył do ucieczki, pies poszedł w
gon za nim. Jednak wrócił po 20 minutach. Ponownej pracy nie podjął. Po powrocie
z poszukiwań okazało się, że dużym szczęściem było nie dojście na strzał, bowiem
sztucer przewodnika miał zatkaną ziemią lufę. Błąd przewodnika, który zapomniał
o zaklejeniu lufy w czasie poszukiwania w trudnym terenie, mógł doprowadzić do
nieszczęścia. Zakończyło się szczęśliwie, ale praca psa nie zakończyła się sukcesem i nie mogła zostać oceniona.
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Z drugim numerem do pracy ruszył Słowak Branio Porubcansky. Jest to najwyższy przewodnik posokowca w Europie jakiego znam – 2 metry wzrostu! Doskonały
fachowiec – prowadził młodziutką 3,5 letnią bawarkę CESY z Pramenov Turca.
Suka ta była specjalnie przygotowywana na odbywający się 2 lata temu Konkurs
ISHV w Szwajcarii, gdzie młodzież pracowała jedynie na sztucznym tropie jelenia i
kozicy.

CESY pojechała na trop zranionej poprzedniego dnia na zbiorówce łani jelenia. Po
zajechaniu na miejsce okazało się, że rzeczywiście wstążką jest zaznaczony „zastrzał”. Są wciski łani, a obok rozbryzg farby. Suka nie chce podjąć jednak tropu.
Przewodnik wraz z sędziami analizują dokładnie zestrzał. Co się okazało? Pięć kroków przed domniemanym zestrzałem, myśliwy z tego samego stanowiska zastrzelił
sarnę. Potem w tym samym miejscy strzelał do łani. Po zejściu ze stanowiska stwierdził, że na tropie łani jest farba, więc zaznaczył zestrzał.
Okazało się jednak, że kula przeszyła kozę i wylatując rozchlapała farbę na trop
łani.
Łania została spudłowana na czysto.
Przewodnik z psem zostali skierowani do następnej pracy. Tym razem do odszukania był dzik. Na zestrzale brak jakichkolwiek oznak przyjęcia kuli. Myśliwy jednak
twierdził, że dzik po strzale wierzgnął biegiem. Suka podjęła trop. Po 100 metrach
zapunktowała pierwszą kroplę farby. Jest więc potwierdzenie zranienia. Na odcinku
pierwszego kilometra farba jest widoczna co kilkadziesiąt kroków, na drugim, trzecim
i czwartym kilometrze pracy pojedyncze krople odnajdywane są co sto, stokilkadziesiąt metrów.
Po przejściu 4 km na otoku suka weszła na uprawę z rabato-wałkami i zgłosiła, że
ma dzika „na gorąco”. Została puszczona w gon, głosząc odprowadziła dzika na
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300 metrów i stanowiła przez 10 minut. Długonogi przewodnik miał pewne kłopoty
z dojściem do strzału. Rabaty w słowackich górach nie są mu znane. W końcu jednak udało mu się wygramolić z tych dziur i dostrzelił przelatka. Dzik miał pecha, że
trafił na Słowaków. Mógł jeszcze pożyć, bowiem kula myśliwego obtarła mu piętę
tylnego biegu.
Sędziowie ocenili pracę psa i przewodnika na maksymalną ocenę 100 punktów,
przyznając dyplom I stopnia.
Trzeci numer startowy wylosowała para z Czech – Antonin Naplava z 4 letnim
posokowcem hanowerskim GASTON spod Lupcianskej Magury. Wyjechali skontrolować strzał do łani. Na zestrzale nie odnaleziono ścinki i farby. Jednak po 160 metrach od zestrzału pies odnalazł kroplę farby. Hanower jednak nie trzymał się tropu,
pracował chaotycznie, zbyt często podnosząc głowę do góry. Sędziowie wezwali
do pracy następnego posokowca, który pracował do zmroku. Następnego dnia pies
kontrolny nie odnalazł już żadnej farby. Prawdopodobnie obcierka. W tym dniu GASTON nie miał już żadnej pracy.
Czwarty numer przypadł w udziale reprezentantce naszego klubu, Joannie Wiśniewskiej z suką posokowca bawarskiego AXA z Tymbarskiej Kniei.
Aśka to bardzo dzielna dziewczyna z dużym sercem, ukrytym w drobnym ciele. Należy dodać, że nie jest ona myśliwym, ale w miarę swoich możliwości poszukuje
postrzałki ze swoimi bawarkami.
Los w pierwszym dniu memoriału przydzielił im postrzelonego, prawdopodobnie na
bieg dzika. Jako, że „na niedźwiedzia z noszami, a na dzika z marami”, asystował
im w pracy myśliwy z bronią. Na zestrzale suka odnalazła farbę i podjęła trop.
Na początkowym etapie tropu farba była obfita, później zanikła. Po przejściu 3,5
km na otoku, ekipa poszukiwawcza natrafiła w młodniku na podnoszącego się z
łoża dzika. Na strzał nie było szans. Zapadła decyzja o puszczeniu suki luzem. Ta
jednak nie podjęła gonu. Pracę przerwano. Następnego dnia pracę sprawdzał pies
kontrolny, który jednak nie nawiązał kontaktu z dzikiem.
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Piątka, to druga czeska para – Jiri Skacil z prawie 6-cio letnim mocno wyrośniętym posokowcem bawarskim SAN z Lopenickych kopcu. W pierwszym dniu pracy
został wezwany jako drugi pies po swoim czeskim koledze – GASTONIE. Pracował
wytrwale do zmroku, na nie sfarbowanym tropie łani jelenia. W tym dniu bez rezultatu i bez oceny.
Z numerem 6 startował największy memoriałowy pechowiec – Stefan Kusz ze
swoją pięcioletnią bawarką ORNETĄ Conductus. Brak szczęścia w losowaniu uniemożliwił mu zdobycie jakiejkolwiek oceny pracy psa. Pracował do zmroku, przejechał wiele dziesiątek kilometrów i przeszedł z psem kilkanaście. Jedna z prac
zawiodła go za Dobrodzień, prawie pod dom. Niestety poszukiwane sztuki okazały
się lekkimi postrzałkami.
Taka jednak jest proza pracy przewodnika posokowca. Stefan pomimo obolałych,
już przecież nie nastoletnich nóg, dzielnie chodził wokół stołu racząc nas wszystkich
dobrym humorem i likierem Jägermeister.

Siódemka, to druga słowacka para – Jaroslav Hudac spod Tatr i jego 4 letni
bawar BLESK Krigov. Pierwszego dnia pojechał poszukiwać rannej łani jelenia. Na
zestrzale farby nie znaleziono, po 40 metrach posokowiec doprowadził do farby rozchodzącej się w dwóch różnych kierunkach. Najpierw łania zrobiła „vratistopu” czyli
trop powrotny, później klasyczną pętlę. W końcu farba poprowadziła w jednym kierunku. Po przejściu 600 metrów na otoku pies wyprowadził ekipę poszukiwawczą
na pole, gdzie znaleziono patrochy w miejscu gdzie ranna łania została dostrzelona.
Pies nie został oceniony.
Ostatni, 8 numer startowy los przydzielił parze z Borów Tucholskich, Robertowi
Iwickiemu i jego najmłodszemu psu z całej memoriałowej stawki, niespełna trzyletniemu posokowcowi hanowerskiemu KOLT Borowy Kąt.
W pierwszym dniu pracy, dla tej pary zabrakło postrzałka. Musieli czekać co im los
da w dniu następnym.
O zmroku w sobotę zakończył się pierwszy dzień poszukiwań. Miny mieliśmy
nietęgie. Sześć posokowców było w pracy, z czego tylko jedna praca zakończyła
się sukcesem i umożliwiła przyznanie dyplomu.
Przed nami jednak dzień następny poszukiwań. W sobotę wokół nas trwały polowania „hubertowskie”, o postrzałki byliśmy więc spokojni. Tylko tam nie ma na polowaniach postrzałków, gdzie nie ma posokowców!
W niedzielę, po śniadaniu wszystkie posokowce ruszają do pracy. W odwodzie
pozostaje nam jedynie Słowak - Branio. Jako pierwsi do pracy ruszają Robert z
KOLTEM. Pomagać im będzie Iwicki senior, który zęby zjadł na pracy z hanowerami.
Mają poszukiwać jelenia byka, którego poprzedniego dnia widziano błąkającego się
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po lesie. Miejsce zestrzału nieznane, nie wiadomo kto i kiedy strzelał.
Na przejściu jelenia znaleziono drobinki farby, zanikły one zupełnie na 3 km pracy.
Po przejściu 11 km sędziowie nakazali przerwanie pracy, która nie rokowała sukcesu.
Po powrocie Robert i KOLT natychmiast zostali skierowani do innej pracy. Zgłoszony
został postrzał do łani daniela. Po dojściu na miejsce początkowo KOLT zszedł na
trop sarny,
po powrocie na zestrzał podjął trop zranionej danielki. Po 450 metrach pracy na
otoku przed psem podniosła się ranna danielka. Krótki gon, stanowienie i dostrzelenie kończy pracę. Postrzał na śledzionę. Praca psa została oceniona na dyplom
II stopnia.
W międzyczasie z pracy wraca Aśka z AXĄ. W niedzielę poszukiwali postrzelonej
26 godzin prędzej łani jelenia. Poprzedniego dnia poszukiwał ją gończy polski, niestety bez skutku. Po przejściu 1600 metrów na otoku, AXA dochodzi do martwej
łani. Postrzał na kulawy sztych, kula uszkadza szynkę i miednicę. Praca suki oceniona na dyplom II stopnia.

Na pozostałe psy czekamy do zmroku, a ich brak. Brak wiadomości, bo brak sieci
w telefonach. W końcu wracają.
Czech Naplava z hanowerem GASTONEM, bez sukcesów. Poszukiwał rannej
łani potem dzika. Nie znalazł. W poniedziałek sprawdzą to kontrolne posokowce.
Powraca z pracy Słowak - Jaro Hudać z bawarem BLESK-iem. Pracował dzisiaj
na 24 godzinnym tropie dziczka. Praca na otoku 600 metrów, dzik się podnosi,
bawar idzie w 200 metrowy gon, po czym stanowi dzika. Podejście pod wiatr, do68

strzelenie w łeb. Praca łatwa, lekka i przyjemna. Nie ma się do czego przyczepić.
Dyplom I stopnia.
Wraca również „nasz” Adam z CEZAR-em. Widzimy złom za obrożą posokowca
– więc jest dobrze. Pracowali na 10-cio godzinnym tropie łani jelenia, postrzelonej
w tylny lewy badyl. Dwa kilometry pracy na otoku, 100 metrów gonu, stanowienie,
dostrzelenie. Sędziowie są zgodni – dyplom I stopnia.
Dotarł również Jiri z Czech z bawarem SAN-em. Na zestrzale była ścinka i farba,
200 metrów dalej kałuża farby na wcisku. Sprawa jest prosta, łania jelenia postrzelona w przedni badyl, wysoko.
SAN rusza ostro jej sfarbowanym tropem, po 1800 metrach ma ją na gorąco. Idzie
w głośny 200 metrowy gon, za chwilę słychać tylko charkot. Przewodnik z sędzią
dochodzą do rowu w którym bawar chwytem za gardło trzyma łanię. Na komendę
przewodnika pies puszcza łanię, przewodnik składa się do strzału, łania jednak
zrywa się i wyskakuje z rowu. Pada komenda – pies chwyta łanię za pęcinę. Strzał
łaski kończy sprawę. Ocena – 100 punktów, dyplom I stopnia. Patroszenie i ruszają
do następnej pracy. Jest jeszcze do sprawdzenia „świeży” - 3 godzinny trop sfarbowanego dzika, a do zmroku coraz bliżej. Pies idzie pewnie, trop świeżutki, po 2800
metrach dzik wielości SAN-a podnosi się przed psem. Krótki gon, bawar uderza w
dzika, łapie za bok, wywracają się oboje. Odwołanie i dostrzelenie. Ta praca nie
może być oceniona, za świeży trop. Na szczęście sędzia miał ze sobą dobry aparat
fotograficzny, którym udokumentował te wydarzenia.
Jako ostatni powrócił Stefan z ORNETĄ. Cały dzień pracy – suka rzetelnie wykonała swoją pracę – rezultatów brak.
Pośpiesznie drukujemy dokumentację. Jedziemy na uroczystą kolację.
W uroczystości wzięli udział uczestnicy, sędziowie, organizatorzy memoriału oraz
zaproszeni goście, m.in.; Zastępca Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu -Jarosław Zając, Nadleśniczowie Nadleśnictw Kluczbork i Kup,
duszpasterz leśników, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, przedstawiciele ZO PZŁ i Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu, przedstawiciele kół łowieckich, sponsorzy i inni.
Przy dźwiękach sygnalistów łowieckich nastąpiło podsumowanie memoriału, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród.
Osiem posokowców w dwa dni pracowało na kilkunastu ścieżkach tropowych,
podniesiono przy ich pomocy osiem sztuk zwierzyny płowej i czarnej. Sędziowie
przyznali cztery dyplomy I stopnia z maksymalną ilością 100 punktów, dwa dyplomy
II stopnia, dwa psy pozostały bez dyplomu.
W poniedziałkowy ranek uczestniczy wyruszyli w drogę powrotną do swoich domów.
Miejscowi „poszukiwacze” ruszają dalej do pracy ze swoimi posokowcami. Dla nich
praca z posokowcem, to nie memoriał, to chleb powszedni.
Co się dzieje w kołach gdzie brak posokowców???
Darz Bór Koleżanki i Koledzy.
Wojciech Galwas
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Grudniowy przelatek
Grudniowy wieczór godzina 17,30 - na dworze zimno i mokro. Z wieczornych
zajęć wyrywa mnie dźwięk komórki. Na wyświetlaczu Grześ Myśliwy – to znaczy,
że będzie „robota”.
W słuchawce pełen emocji głos Grzesia, Wojtek bierz psy i przyjeżdżaj!
Strzeliłem dużego dzika, leży w krzakach żyje, boimy się zejść ze zwyżki. Zadaję
parę rutynowych pytań o miejsce i dojazd do postrzałka. Przy nodze już czekają
nakręcone psiaki, nie wiem skąd, ale one z rozmowy wiedzą, co się święci. Normalnie wieczorem nie szukamy, ale Grzesio to nasz „najlepszy klient do szukania”
trudno mu odmówić, po za tym „będzie musiał nocować” na zwyżce.
Pakuje sprzęt, psiaki i jadę do lasu. Na miejscu już pełno „ kibiców”, czterech myśliwych i Diana. Grzesio już na ziemi, nie wytrzymał i ściągnął posiłki. Wysłuchuję
relacji kolegi i komentarzy całego towarzystwa.
Zaskoczony jestem miejscem polowania. Teren do szukania, to kawał lasu otoczony
z trzech stron ruchliwą drogą. Praktycznie to prawie miasto, choć do najbliższych
zabudowań jest 1,5 km. Na drodze duży ruch samochodów, ale dzikom chyba to
nie przeszkadza. Zwyżka oddalona jest o 20 metrów od drogi, którą cały czas ciągnie kawalkada samochodów.
Uruchamiamy latarki i idziemy na zestrzał. Znajdujemy mnóstwo farby, kawałki kości
i zębów (wróży to postrzał na żuchwę, ciężką robotę oraz trudnego do dojścia postrzałka), obok w krzakach znajdujemy coś w formie łoża i jeszcze więcej farby, to
tu dzik straszył Grzesia, ale dzika ani śladu.
Podkładam psy , Baja zamroczona ilością farby i zapachów nakręca się pracuje
chaotycznie (brak doświadczenia), to jeszcze młodzież. Rufus natomiast, spokojnie
okrąża parę razy całe miejsce, momentalnie odczytuje zestrzał, odnajduje trop wyjściowy i prowadzi za dzikiem w las. Na tropie kilka kropel farby, las gęsty, trudny do
pracy. To w większości nieczyszczone samosiejki i dużo zwalonych drzew. Po przejściu około 200 m podejmuję decyzję - na dzisiaj kończymy, psy pracują luzem (za
blisko ta ruchliwa droga), co będzie jak postrzałek przeszedł drogę - odpuszczam.
Umawiam się z Grzesiem na jutro około południa , postaram urwać się z pracy.
Bez komentarza wysłuchuję jeszcze wykładu jednego z kolegów myśliwych o przeżytku psa, bo teraz jest najnowsza elektronika (urządzenie według producenta do
wykrywania postrzałków), i taką powinien sobie Grzesio kupić.
Jest popołudnie następnego dnia zabieram tylko Rufusa (Bajka ma jeszcze czas,
zresztą przy jej pasji po prostu się o nią w tym terenie boję ) i jedziemy szukać. Na
miejscu o dziwo wszyscy koledzy z poprzedniego wieczoru plus Diana z psem posokowcem. Chcą kibicować w szukaniu, nie ma sprawy. Diana prosi czy może spróbować ze swoim psem, który coś tam kiedyś ponoć szukał.
Proszę bardzo poczekamy z Rufkiem. Pada pytanie Diany czy może puścić swojego psa luzem? Kategorycznie odradzam.
Duży, troszeczkę zapasiony posok, oszołomiony i nakręcony zapachem farby rusza
niczym lokomotywa porywając na krótkiej smyczy swoją panią. Słychać trzask ła71

manych gałęzi i odgłosy jęku . Trwa to może 10 minut i „para” wraca, pies rozczarowany przerwaniem tak pasjonującej przygody, a Pani bogatsza o nowe doświadczenie oraz parę siniaków i zadrapań.

Podkładam Rufka, pies powtarza wczorajszy rytuał i rusza po tropie. Już po
500m widzę że decyzja o pozostawieniu Bajki była słuszna, to za trudny dla niej
trop. Ja sam stwierdzam z przerażeniem, że nie do końca jestem przygotowany do
zajęć. Suche podłoże lasu zamienia się błyskawicznie w podmokły, poprzecinany
licznymi kanałami wodnymi teren, a ja jestem bez gumiaków. Skupiony na tropie i
psie nie zauważam jak kolejno znika cała korona (woda w butach skutecznie osłabiła ich kibicowanie). Na tropie nie ma farby, przynajmniej ja nie widzę, natomiast
czuję coraz większe chlupanie w moich butach. Całe szczęście że jest dzień i widno,
po nocy stu procentowa kąpiel zapewniona. Obserwuję psa, mokry do połowy (a w
uszach dźwięczą mi słowa lekarza - proszę psa nie forsować po tych szczepieniach
bo to i owo – no tak ale to było wczoraj rano a teraz…. ), pracuje z pasją, lubi pracę
w mokrym terenie. Spokojnie obwąchuje kolejne kałuże i rowy z wodą, trzyma trop,
od czasu do czasu robi kolejne koła, a ja zanim. Zaczynam powoli wątpić czy jesteśmy na tropie. To już ponad 2 km (GPS nie kłamie), bez farby i jakichkolwiek śladów. Próbuję nawet dwa razy odwołać delikatnie psa ale ten twardo ciągnie po
tropie, widocznym tylko dla niego.
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Z zamyślenia wyrywa mnie zatrzymanie psa. Podchodzę, no tak a jednak na ziemi
jest spory skrzep farby, wraca nadzieja, pies wie co robi (sorry przyjacielu ze zwątpiłem), idziemy dalej.
Dochodzimy do dużego kanału z 5 m szerokości wody i głębokości na pewno do
pasa, no ja tego nie przejdę. I tak już jestem mokry dobrze za kolana. Na szczęście

pies zawraca wzdłuż brzegu i obok zwalonego świerka ciągnie znowu w las po tym
zwariowanym tropie.
To już ponad 3,5 godziny szukania w tych warunkach, nasuwają się kolejne wątpliwości. Po chwili pies znika z oczu, nagle charakterystyczne granie Rufusa rozwiewa
wszystkie wątpliwości. Jest dzik i to żywy!
Fala emocji i adrenaliny momentalnie uderza do głowy, tylko spokojnie, wypatruję
gdzie pies? Jest stoi przy koronie olbrzymiego wiatrołomu w prawo od mnie wskazując kierunek do zwierza.
Zwalone stare drzewo u swojej podstawy, przy korzeniach stworzyło rodzaj szałasu
i to tam zaległ ranny dzik. Powolutku ściągam expres z ramienia i z bronią gotową
do strzału podchodzę z drugiej strony rozdzielającego nas potężnego pnia.
Idę równolegle do psa, który głosi żywego dzika trzymając się od niego w bezpiecznej odległości. To dobry nawyk psa, daje możliwość bezpiecznego strzału do rannej
zwierzyny.
Dzik leżu u podstawy wiatrołomu w rozgrzebanym barłogu, próbuje się podnieść,
nie ma więcej czasu - szybki strzał na łeb, dzik pada w ogniu. Pies momentalnie
dopada dzika, warcząc tarmosi i wyrywa tuszę spod pnia, jeszcze chwila i spokojnie
odchodzi. Jego praca jest skończona.
Podchodzę do dzika z ułamaną gałązką świerczyny - to dla niego ostatni kęs, i pieczęć jako wyraz szacunku dla mieszkańca lasu.
Przyglądam się dzikowi. Piękna szaro – brązowa suknia, „nie jest taki duży jak opowiadali wczoraj wieczorem”, przelatek ale około 45 kg będzie miał. Tak jak przypuszczałem strzał z wysokiej zwyżki na łeb poszedł ukosem po szczęce.
Dobrze ze wczoraj odpuściłem, gdyby ten dzik był ruszony od razu to szanse na
jego dojście były prawie żadne . Jestem pod dużym wrażeniem pracy swojego psa.
Zaskoczył mnie upartością i pasją szukania. No i te warunki woda i woda, przypominają mi się słowa doświadczonych przewodników „pies najlepiej wie czy postrzałek jest do dojścia”.
Z tych rozważań i opadających powoli emocji wyrywa mnie dźwięk komórki - to
Grzesio . Słyszał strzał i od razu dzwoni co się dzieje. Tłumaczę gdzie mniej więcej
jesteśmy, proszę o podjechanie i pomoc w wyciągnięciu tuszy. Trochę to trwa zanim
odnajdujemy się w lesie.
Radość Grzesia z odzyskanej sztuki jest ogromna, dziękuje mi i Rufusowi. Przy samochodach ku mojemu zaskoczeniu twardo czeka „cała” wymiękła korona. To fajnie
niech zobaczą co warte są ułożone rasowe psy w łowisku i z jakim skutkiem potrafią
pracować.
Z boku stoi kolega - ten od „elektroniki do szukania”.
Nie wytrzymuję i pozwalam sobie na małą złośliwość. Jak kolega sądzi - na pewno
ten elektroniczny „nos” przydałby się tutaj? Nie podejmuje dyskusji - jest zaskoczony
przebiegiem wydarzeń. Po chwili komentuje, że w swojej 20-to paroletniej karierze
myśliwego czegoś takiego nie widział, pyta ile trwa szkolenie aby tak pies pracował.
Dwa, trzy lata i jakieś 150 km po ścieżkach odpowiadam skromnie, nie wiem czy w
to wierzy ale takie są fakty. Na wszelki wypadek prosi o moje namiary. Tak na przyszłość dla siebie jak coś nie wyjdzie.
73

Zmęczony i mokry wracam samochodem do domu. Rufek smacznie zasypia w
fotelu pasażera. Powoli robi się ciemno.
Chwila zadumy kolejna przygoda łowiecka dla naszej dwójki zakończona sukcesem
( dobrze że miała swoich świadków), mam nadzieję że zmieni to spojrzenie na kynologię łowiecką paru kolegów po strzelbie.
Wojciech Łażewski
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CZTERY PORY ROKU
ZIMA
Do końca lutego, a więc do końca sezonu na byki pozostały dwa dni.
Rano dzwoni telefon;
Wojtek strzelałem wczoraj po południu do łownego byka. Przyjął kulę i odszedł. Poszedłem za nim z psem po farbie przez dwa oddziały, odprowadziłem go na starą
kopalnię piasku.
A tam wiesz, jak na księżycu, bez posokowca nie dam rady nic zrobić.
Poza tym farba się skończyła, no i d….
No i problem. Ja z Kastorem nie bardzo mogę jechać, bo około południa ma się zjawić suka na krycie. Przecież nie można jej odmówić. Ma swój czas.
Dzwonię za drugim posokowcem z koła, niestety przewodnik jest nie obecny.
Umawiam się więc, że przyjadę po południu, bezpośrednio po kryciu.
Trochę się obawiam, czy psu „amory z panienką” nie zamącą w głowie,
ale trzeba jechać, bo dzień krótki i do zmroku mało czasu.
Na miejscu czeka już kolega, nie jedziemy na zestrzał bo brak czasu, jedziemy na
kopalnię. To kilkuset hektarowy teren po wyrobiskach piasku i żwiru. Krajobraz iście
księżycowy, góry, doliny, wąwozy, rowy odwadniające, bagna, kurzawki, stawy, oparzeliska. Wszystko porośnięte trzcinnikiem, szuwarami, młodnikami, brzezinami i
drągowiną.
Horror dla ludzi, ostoja dla zwierzyny.
Dojeżdżamy na miejsce, szykuję otok i obrożę roboczą. Kastor podejmuje trop, wyraźnie zaznaczony na piasku. Kolegę wysyłam samochodem na drugą stronę „piaskownicy”. Niech tam na nas czeka.
My ruszamy za tropem, który ma już ponad 20 godzin. Pierwszy kilometr na otoku
pokonujemy dosyć sprawnie, byk idzie suchym terenem omijając bagna. Farby żadnej nie dostrzegam. Wchodzimy w sosnową drągowinę i nagle dostrzegam byka
leżącego jakieś 100 metrów od nas. Kastor ma nos przy ziemi i go nie widzi. Zatrzymuję psa i sięgam po sztucer. Niestety byk jest szybszy, podnosi się i uchodzi,
utykając na przedni badyl.
Zwalniam Kastora z otoku, wysyłając w gon. Początkowo, nie widząc byka, kręci
się w kółko na gorącym odwietrze, popiskując głośno, łapie prawidłowy kierunek i
zawodząc wysokim głosem idzie w ślad za bykiem. Po jakimś czasie głos zmienia
mu się na spokojny, miarowy baryton. Oznacza to, że zatrzymał byka w miejscu.
Ruszam w jego kierunku, pokonując z mozołem przeszkody terenowe.
Dochodzę na jakieś 100-150 metrów od grającego psa, ale drogę odcina mi szeroki
na kilka metrów rów odwadniający.
Szukam brodu, który znajduję 300 metrów dalej. Z trudem przeprawiam się na drugą
stronę i idę z powrotem w stronę psa. Jestem już blisko ale co z tego. Posokowiec
trzyma byka w dolince zarośniętej sosnowym młodnikiem. Znad sosenek wystają
tylko białe korony wieńca, byka jednak nie widać. Muszę go stamtąd ruszyć na
otwarty teren. Wchodzę w młodnik, Kastor naciera na byka zmuszając go do
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ucieczki. Ten wyskakuje na szczyt wzniesienia, ukazując cały swój majestat. Łapię
go w krzyż, nie mogę jednak strzelać – brak kulochwytu. Prowadzę go w krzyżu,
jest kulochwyt ale widzę tylko kark – strzelam.
Jeleń szarpnął karkiem, ale poszedł dalej, pies za nim. Idę na zestrzał, nie dobrze
- dużo ścinki, za dużo, z pewnością obcierka.
Słucham głosu psa. Zatrzymał znów byka w miejscu, ale z jego głosu wynika że
jeleń żyje.
A więc dalej w drogę. Zatrzymuje mnie ten sam rów co poprzednio. Przynajmniej
wiem gdzie jest bród. Ponownie docieram w pobliże psa i byka. Ten jednak słysząc
mnie, pokazuje mi jedynie lustro.
I tak mordowaliśmy się przez 2 godziny. Jeleń przez wodę, Kastor płynie za nim, ja
szukam przejścia. Byk wchodzi w trzciny lub w młodnik. Ja za nim, bo nie mam
możliwości do strzału. Albo jest zbyt gęsto, albo oglądam jego zad. Robi się szarawo, zbliża się zmrok.
Ja mam dość, Kastor ma dość, na szczęście byk chyba też, bo zmierza w kierunku
wyjścia z kopalni.
Tam jednak czeka na nas kolega, który słysząc łamanie gałęzi i szczekanie psa
przygotował się do strzału. Słyszę dwa szybkie strzały, po czy następuje cisza i
charkotliwy głos Kastora. A więc leży.
Dochodzę do byka, piękny obustronnie koronny dwunastak w wieku powyżej 10 lat,
postrzelony w przedni badyl powyżej kolana. Mój strzał, tak jak przypuszczałem,
okazał się obcierką po karku. Byk wyskoczył 15 metrów od myśliwego, ten strzelił
szybko na kulawy sztych, ale byk sadził dalej w jego kierunku. Przerepetował i strzelił ponownie – chybiając zresztą drugim strzałem.
Wszyscy jesteśmy mokrzy. Myśliwy z emocji, ja od potu, Kastor z wody.
Nie mogę uspokoić psa, trzęsie się cały z emocji, z gardła dobywa mu się stłumiony
charkot. Dwie godziny jazdy na byku dodały mu adrenaliny.
Powoli uspokajamy się wszyscy. Dzwonimy po traktor, zabieramy się za patroszenie.
To był pracowity dzień!
WIOSNA
Mamy w kole jednego myśliwego, dla którego polowanie stanowi sens życia. W
ubiegłym sezonie strzelił ponad 150 sztuk zwierzyny grubej z tego ponad setkę dzików. W razie wątpliwości co do skutków strzału, dzwoni zawsze po mnie i Kastora.
Na przełomie kwietnia i maja, zasadził się na wracające z pól dziki przy zejściu w
ich matecznik na starej kopalni piasku, o której pisałem powyżej.
Rano leżąc jeszcze w łóżku, dzwoni telefon;
Wojtek wstawaj, bierz Kastora i przejeżdżajcie na piaskownię. Pytam – co jest? Dwa
leżą, a dwa trzeba znaleźć. Przyjedź o dziewiątej, spotkamy się za przejazdem kolejowym.
No to wstaję, budzę syna, budzę Kastora i szykuję śniadanie.
Pakujemy manatki do auta i do pracy. Dzień zapowiada się pięknie, słońce ładnie
przygrzewa jak na tę porę roku. Ale teraz to już tylko dwie pory roku się zrobiły, zima
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i lato. Nie ma przedwiośnia, nie ma babiego lata i złotej polskiej jesieni.
Dojeżdżamy na miejsce, czekamy chwilę, dojeżdża kolega Norbert z synem.
Podjeżdżamy na miejsce akcji. Po godzinie czwartej schodziła w dół piaskowni wataha ośmiu przelatków. Norbert zdążył do nich cztery razy strzelić kulami z drylingu.
Dwa padły w ogniu, dwa poszły sfarbowane.
Szykuję Kastora do pracy i przekazuję go synowi – Wojciechowi juniorowi. Nie bardzo mam ochotę moczyć się w bagnie i przedzierać przez trzciny.
Junior ładuje bocka i wraz z Kastorem i synem Norberta ruszają do pracy.
Ja z Norbertem, oparci wygodnie o auto, palimy papierochy i robimy za obserwatorów.
Pierwszego dzika Kastor znajduje, pracując na otoku, po 150 metrach. Dziczek
martwy, przyjął kulę na spóźniona komorę. Wyciągają go na otwarty teren i ruszają
za drugim dzikiem.
Sfarbowany trop prowadzi trzcinowiskiem, które kończy się dużym bajorem. Chłopaki giną nam z oczu w trzcinach. Siadamy w auto i zajeżdżamy z drugiej strony
bajora, żeby mieć lepszy widok.
Wysiadamy z auta, ściągamy polary, słoneczko pięknie grzeje. Popijamy coca-colę,
palimy papierosa. Bardzo mi się podoba takie dochodzenie postrzałka.
Słychać śpiew ptaków i chlupot wody przedzierających się przez bagno chłopaków.
Z daleka widzimy poruszające się trzciny z których wystaje tylko lufa strzelby trzymanej nad głową. Po chwili Kastor zaczyna grać. Widać ma dzika na gorąco lub na
oko.
Po kilku minutach widzę psa płynącego po wodzie i głoszącego dzika.
Kastor wpływa w trzciny, po chwili zawraca na otwartą wodę a za nim wyskakuje
dzik. Dzik zawraca w trzciny, a pies za nim. Widzę też syna,
brodzącego w wodzie po kolana, przedzierającego się w ich stronę.
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Po chwili strzał i jak zwykle dłużąca się chwila ciszy. Słyszę spokojny szczek Kastora, więc po sprawie.
Idziemy z Norbertem w stronę chłopaków. Wynurzają się z trzcin ciągnąc za sobą
40-to kilogramowego przelatka. Został postrzelony na miękkie, schronił się w trzcinach. Przyatakował jeszcze na syna, ale otrzymał brenekę za ucho.
Dobrze się chłopaki spisały! Należy im się łyk coca-coli.

LATO
Zbliża się koniec lata. Wszyscy czekają z utęsknieniem na misterium rykowiska.
Jest jednak zbyt gorąco, byki milczą jak zaklęte.
Myśliwi uganiają się więc za dzikami raczącymi się kukurydzą w której znajdują pokarm i schronienie. W kukurydzę wchodzą późną nocą, wychodzą też po ciemku
lub nie wychodzą wcale.
Mamy jednak w kole Norberta, który śledzi ich wszystkie ścieżki i wie gdzie się na
nie zasadzić.
We wrześniową noc spotkały się drogi Norberta i wycinka o wadze, szacowanej
przez Norberta, na około 70 kg.
Dzik po strzale zaznaczył i ruszył w siną dal, a raczej w czarną dal.
O świcie budzi mnie telefon od Norberta;
Przyjedź z Kastorem. Poszukamy dzika, nie był daleko, nie więcej jak 200 metrów.
Musi leżeć – jest farba!
Niestety ja przedpołudnie mam zajęte, czekać nie można bo dzik się zaparzy. Informuję Norberta, że wysyłam syna z Kastorem.
Budzę zaspanego psa i juniora, wyciągam z szafy bocka i kilka brenek, każę Wojtkowi dzwonić i informować co się dzieje.
A oto jego relacja.
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Zajeżdżam na umówione miejsce, czeka na mnie Norbert z drugim myśliwym.
Idziemy na zestrzał. Rzeczywiście jest farba, podkładam psa. Prowadzi pewnie, na
ścieżce wyraźne odciski rapet, a w nich krople farby wskazujące na postrzał w bieg.
Przechodzimy przez dwa oddziały i dochodzimy do rzeki stanowiącej granice obwodu naszego koła.
Do najbliższego mostu ponad 3 kilometry, do samochodów też ponad kilometr.
Zejście ze skarpy wyraźnie świadczy, że dzik przeszedł na drugą stronę rzeki. Norbert nie bardzo ma ochotę na kontynuowanie poszukiwań.

Mówi; „jak tyle przeszedł i się nie położył, to nic mu jest, pewnie obcierka, będzie
zdrowy”.
Kastor stoi na brzegu i popiskuje. Odpinam go z otoku. Pies wskakuje do rzeki, płynie na drugi brzeg i ginie w zaroślach.
Po kilku minutach zaczyna szczekać. Słychać, że jest przy dziku.
Norbert mówi; „Młody, ściągaj galoty i wal na drugą stronę!”
Nie ma na co czekać. Ściągam gumowce, spodnie, zawijam w tobołek. Przechodzę
przez rzekę, w jednej ręce nad głową trzymam ubranie,
w drugiej broń. Na drugim brzegu zakładam buty, na spodnie nie ma czasu, idę na
głos Kastora.
Dzik wychodzi z maliniaka i świńskim truchtem przechodzi przez uprawę. Wygląda
na dość dużego. Na portkach siedzi mu Kastor, mam go od tyłu, nie mogę strzelać.
Nic sobie nie robi z psa, nie odwraca się, nie atakuje. Po chwili ginie mi w podszycie
na wysokim lesie. Słychać tylko granie Kastora, które wskazuje, że dzik zawraca w
kierunku rzeki. Biegnę i ja nad rzekę. Rzeczywiście, dzik zatoczył 300-tu metrowe
koło i zawraca tam skąd przyszedł. Widzę jak forsuje rzekę, gdy podchodzi pod
drugi brzeg, strzelam za ucho. Dzik wali się w ogniu do wody i nieruchomieje.
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Woda zmienia kolor na czerwony od lejącej się farby. Kastor siedzi na dziku, szarpiąc go za szczecinę. Wracam po spodnie, forsuję rzekę i wspólnie z Norbertem i
drugim myśliwym dochodzimy do leżącego w wodzie dzika.
W trójkę próbujemy go wyciągnąć na brzeg. Nic z tego, skarpa stroma,
a dzik (jak się później okazało) waży ponad 120 kg.
To nie wycinek, ale spory odyńczyk, dlatego też, pewny swojej siły ignorował psa.

Teraz już myśliwi też muszą ściągać spodnie. Nie pozostaje nic innego jak spławiać
odyńca z nurtem rzeki, tam gdzie płaski brzeg.
Wyciągamy go w końcu, sprawdzamy gdzie oberwał. Okazało się, że kula Norberta
przestrzeliła mu tylna rapetę. Wykurowałby się!
Pozostało jeszcze dociągnąć dzika przez las w miejsce, gdzie można dojechać
autem. Co kilkadziesiąt metrów odpoczywamy, koledzy dyszą jak parowozy, ale
dzielnie w czasie odpoczynku palą papierosy.
Zadowolony Kastor, tarza się w trawie. Gdyby nie on, nie zobaczylibyśmy tego dzika
na oczy.
Jestem dumny z chłopaków, odwalili kawał dobrej roboty!
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JESIEŃ
Jest koniec października, za trzy dni wyjeżdżam do Niemiec na Zjazd ISHV, ale dziś
pierwsze polowanie zbiorowe. Polujemy z ambon w leśnictwie brata, to zazwyczaj
efektywne polowanie. Po odprawie i losowaniu numerów ambon, karawan rozwozi
myśliwych.
Strzelać wolno od 9 godziny, po zajęciu miejsca na ambonie. W południe kończymy
polowanie, posokowce będą miały czas na sprawdzenie zestrzałów.
Wylosowałem ambonę nr 26, dobre miejsce położone w pobliżu przesmyków jeleni

i dzików. Dochodząc do ambony widzę z daleka, że pod nią stoi chmara jeleni. Odeszły spokojnie i tyle je widziałem.
Przez następne 3 godziny oprócz saren i danieli (nie były w planie odstrzału na
dziś), nic nie widziałem. Nudząc się liczyłem strzały, których padło kilkanaście.
Po dwunastej wracam na miejsce zbiórki. Karawan zwozi zwierzynę na pokot, słuchamy relacji kto i co widział, do czego strzelał z jakim skutkiem.
Pokot dziś nie prezentuje się zbyt okazale. Leżą na nim dwa jelenie byczki, pięć
dzików i jeden lis.
Po otrąbieniu pokotu i zakończeniu polowania, siadamy do „ostatniego miotu”. Początek sezonu, więc jedzenie obfite, a i królowie krążą pracowicie wokół ogniska i
stołów.
Nie dla wszystkich jednak skończyła się praca. Są do sprawdzenia dwa strzały do
dzików i dwa do jeleni.
Syn łowczego - Staszek ze swoją bawarką Tajgą jedzie sprawdzać dziki, mój syn Wojtek jr, ma sprawdzić z Kastorem strzały do jeleni.
Według relacji jednego z myśliwych strzelał do dziesiątaka, spóźnił strzał, ale jest
farba. Drugi z myśliwych strzelał do ósmaka i też jest farba.
Podejrzewam, że obydwoje strzelali do tego samego byka. Świadczy o tym czas
oddania strzałów i kierunek uchodzenia byka.
Pechowi strzelcy, wraz z synem i Kastorem, siadają w auto i ruszają w drogę. Uprzedzam tylko Wojtka, żeby nie pozwolił myśliwym zabrać z auta swojej broni; Ty dochodzisz, ty dostrzeliwujesz!

Po pół godzinie dzwoni Wojtek i relacjonuje; po pierwszym strzale jest farba mięśniowa, prowadząca pod ambonę z której strzelał drugi myśliwy.
Po drugim strzale byk oberwał w badyl, świadczą o tym kawałki owalnych kości,
znalezione kilkadziesiąt metrów od zestrzału. Idziemy dalej na otoku, ale oddział
dalej zaczynają się młodniki.
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W międzyczasie wraca Staszek z Tajgą. Na szczęście zestrzały do dzików okazały
się czyste.
Biesiadujemy dalej. Po jakimś czasie słyszę granie Kastora – prowadzi byka w naszym kierunku. Zatrzymuje go około 300 metrów od nas.
Wysyłam na pomoc Staszka; weź Tajgę, podejdź do Wojtka i puść ją w gon, niech
pomoże Kastorowi w stanowieniu byka.
Po kilku minutach podjeżdżają autem strzelcy i wyciągają broń z auta.
A wy gdzie – pytam?
Pies prowadzi byka w tą stronę, zabiegniemy mu drogę – odpowiadają w wielkim
podnieceniu.
Broń do futerałów - nakazuję! Wyście już swoje dzisiaj wystrzelali, siadać do ogniska
i czekać. Posokowce trzymają byka, już się nie ruszy, za kilka minut padnie strzał
kończący dochodzenie. Chcecie się postrzelać!?!?
Niestety, to jeden z często popełnianych błędów przy dochodzeniu postrzałków.
Emocje, chęć jak najszybszego dostrzelenia postrzałka, gorące głowy, adrenalina
– przysłaniają, chłodne myślenie.
Może to prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Trzeba przestrzegać zawsze zasady, że to przewodnik posokowca decyduje, kto i w jakiej chwili może oddać strzał
w trakcie poszukiwań.
Po kilku minutach pada strzał, a po następnych kilku wracają zadowolone chłopaki
i nie mniej radosne posokowce.
Dostrzelony byczek okazał się jednostronnie koronnym dziesiątakiem w pierwszej
klasie wieku. Niestety, to już sami strzelcy muszą dojść do porozumienia, który z
nich weźmie na siebie ciężar jednego czerwonego punktu. Żaden z ich strzałów nie
był śmiertelny. Pierwszy spowodował skaleczenie szynki, drugi zdruzgotał przedni
bieg poniżej kolana. To już jednak ich problem.
Mnie cieszy, ze są następcy, dla których praca z posokowcem jest czymś bardzo
ważnym w myśliwskim rzemiośle.
W rolach głównych wystąpili:
Posokowiec bawarski – KASTOR znad Warciańskich Tataraków
Przewodnik posokowca – Wojciech Galwas junior
Narrator – Wojciech Galwas senior
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Plany Klubu Posokowca na 2010 rok.
Bieżący rok, podobnie jak poprzedni, obfitował będzie w wiele imprez w których
członkowie naszego klubu wezmą udział.
12 czerwca 2010 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się kolejny Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców, organizowany przez Zarząd Okręgowy PZŁ
w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy z Klubem Posokowca, do udziału w którym namawiamy członków klubu.
W tym samym dniu, w godzinach popołudniowych planujemy przeprowadzenie
Walnego Zebrania Członków Klubu.
O miejscu, godzinie, porządku obrad, członkowie klubu zostaną zawiadomieni osobnym pismem. Mamy nadzieję, że nasi piotrkowscy Koledzy zadbają o rezerwację
noclegów i tradycyjną biesiadę.
Również w miesiącu czerwcu planujemy zorganizować „warsztaty szkoleniowe
dla posokowców”. Chcemy je przeprowadzić na terenie OHZ Kluczbork w oparciu
o bazę noclegową „OHZ Krystyna”. Jest to teren gdzie odbywa się co roku memoriał
im. B. Gierszewskiego. W tym rejonie mamy wsparcie ze strony Nadleśnictwa Kluczbork oraz doskonałych praktyków pracujących intensywnie z posokowcami w łowisku.
Oczywiście przeprowadzenie szkolenia wiąże się z odpowiednią ilością chętnych
do udziału w nim. O terminie planowanego szkolenia, jego przebiegu i przewidywanych kosztach zostaną Państwo poinformowani za pośrednictwem naszej strony
internetowej.
W miesiącu sierpniu w Czechach odbędzie się XVII Konkurs o Nagrodę Przechodnią Czesko Morawskiego Klubu Hodowców Posokowców, na który otrzymaliśmy zaproszenie.
W dniach od 9 do 12 września na słowackiej Orawie odbędzie się XIII Memoriał
im. F. Konrada. Nasz klub tradycyjnie weźmie udział w tej prestiżowej imprezie. W
czasie trwania memoriału odbędzie się również Zebranie Doradców Hodowlanych
Klubów Członkowskich ISHV.
Listopad, to czas na nasz Memoriał im. B. Gierszewskiego.
W dniach 5-8 listopada odbędzie się jego piąta edycja, tradycyjnie w lasach stobrawskich na Opolszczyźnie. Namawiam już dziś, aby pomyśleć nad udziałem w nim
i przygotować odpowiednio swoje posokowce.
Prócz tego, czeka nas oraz nasze posokowce, udział w rozlicznych wystawach,
konkursach posokowców, a przede wszystkim codzienna, żmudna praca w łowiskach.
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Nowe tendencje w szczepieniach psów
prof. dr hab Tadeusz Frymus
Kierownik Zakładu Chorób Zakaźnych
Katedra Chorób Małych Zwierząt
Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW
Szczepienia okazały się największym w historii sukcesem medycyny i weterynarii. Żadna inna procedura medyczna nie uratowała tylu istnień ludzkich i zwierzęcych, co szczepienia.
Z drugiej strony jednak masowe wykonywanie szczepień stworzyło, przynajmniej
w weterynarii małych zwierząt, pewne negatywne zjawiska. Najważniejszym z nich
jest rutynowe szczepienie psów bez głębszej analizy wskazań do ich wykonania w
konkretnym przypadku. Oznacza to np. nadmiernie częste szczepienia szczeniąt,
a także niepotrzebne szczepienia dorosłych zwierząt.
Jeśli chodzi o niepotrzebne immunizacje, to stale rośnie liczba chorób, przeciw
którym to na rynku światowym i polskim pojawiają się szczepionki. Mamy już kilkanaście takich zakażeń u psów. Trzeba więc postawić pytanie: „Czy fakt, iż na rynku
dostępna jest szczepionka przeciw jakiejś chorobie oznacza, że każdy pies ma być
nią zaszczepiony?” Odpowiedź oczywiście brzmi „nie”. Szczepienie powinno być
wynikiem decyzji lekarskiej i jej podjęcie winno wynikać przede wszystkim z przesłanek medycznych. Przeciw jakim zatem chorobom należy szczepić psy? Z dyskusji jaka trwa od kilku lat na świecie na ten temat wyłaniają się trzy grupy
szczepień:
1. szczepienia tzw. „zasadnicze” (ang. core vaccination), które powinny być wykonywane u każdego psa
2. szczepienia tzw. „dodatkowe” (ang. noncore vaccination) - wskazane tylko, gdy
lekarz dostrzega większe ryzyko zachorowania na daną chorobę (np. tryb życia
zwierzęcia zwiększa jej ryzyko)
3. szczepienia, dla których trudno podać jakiekolwiek wskazania
Do szczepień zasadniczych zalicza się immunoprofilaktykę chorób:
● o bardzo ciężkim przebiegu, zagrażającym życiu (np. nosówka, parwowiroza, choroba Rubartha)
● zagrażających ludziom (np. wścieklizna)
Konieczność powyższych szczepień nie budzi dyskusji.
Jak wspomniano, wskazaniem do wykonywania szczepień dodatkowych
będzie szczególne narażenie danego zwierzęcia na określoną infekcję. Do szczepień dodatkowych zaliczyć można u psa:
● immunoprofilaktykę np. leptospirozy (kontakt ze szczurami i ich środowiskiem,
zwłaszcza podmokłym, nadzwyczajne opady i powodzie)
● parainfluenzy (wybuch kaszlu psiarniowego w okolicy, liczne wystawy i inne kontakty),
Do szczepień dla których nie widać wskazań zaliczyć można te:
przeciw chorobom o łagodnym przebiegu, łatwym do wyleczenia lub samo ustępu84

jącym bez powikłań (np. koronawiroza psów, borelioza)
Jeśli chodzi o nadmiernie częste szczepienia (zasadnicze) szczeniąt, to powszechnie ich zabezpieczanie odbywa się poprzez serię kilku iniekcji. Przy użyciu
szczepionek z żywym, osłabionym zarazkiem wynika to właściwie jedynie z nieznajomości czasu utrzymywania się odporności biernej u danego zwierzęcia. Jej wysoki
poziom może uniemożliwić rozwój odporności poszczepiennej. Pod względem
czasu trwania odporności matczynej istnieją duże różnice, nawet pomiędzy rodzeństwem z jednego miotu. Jeśli chodzi o parwowirozę, to najczęściej:
● w wieku 4 tygodni pierwsze szczenięta już mogą zachorować
● w wieku 6 tygodni około połowa z nich jest już wrażliwych
● w wieku 8. tygodni większość
● a w wieku 12 tygodni prawie wszystkie są wrażliwe
Ponieważ bez badań serologicznych nie jesteśmy w stanie określić do której
grupy dane szczenię należy, w praktyce stosujemy serię szczepień, najczęściej zaczynając je w wieku 6 tygodni, licząc się z tym, że pierwsza (a może i druga?) immunizacja poszła na marne. Warto do pierwszych szczepień wybierać szczepionki
typu „first dose” lub „puppy”, gdyż zawierają one więcej antygenu, stwarzają więc
więcej szans na uodpornienie. Jeśli jednak rozpoczynamy szczepienia w wieku
ponad 12, a zwłaszcza 16 tygodni, to jedno szczepienie preparatem zawierającym
żywe zarazki (a tylko takie są na rynku jeśli chodzi o parwowirozę, nosówkę i chorobę Rubartha) zapewni długotrwałą odporność. Do tego czasu szczenię musi przebywać w ścisłej izolacji (niewyprowadzanie z domu, uniemożliwienie kontaktu z
butami.
Jeśli chodzi o nadmiernie częste szczepienia dorosłych psów, to dotychczas powszechną praktyką było rutynowe szczepienie co roku „na wszystko”. Od pewnego
czasu narastały jednak wątpliwości co do sensowności takiego postępowania. Gromadziły się bowiem dowody na to, iż odporność po szczepieniach „zasadniczych”
u psa trwa dużo dłużej niż rok. Pod wpływem tych danych ten tradycyjny „wymóg”
corocznego szczepienia dorosłych zwierząt stał się nie do utrzymania. Najpierw w
USA coraz więcej firm zmieniło zalecenia dotyczące swoich szczepionek. Nieco
później do zmian dojrzała Europa, ale i tu od pewnego czasu w ulotkach dołączanych do wielu dostępnych u nas preparatów zamiast tradycyjnego zalecenia doszczepiania „co rok” od pewnego czasu widnieje „co 1-2 lata” lub „co dwa lata”, a
ostatnio nawet więcej.
Jakie są zatem nowe propozycje kalendarza „zasadniczych” szczepień dorosłych
psów? Oto punkty, które w tej dyskusji najczęściej się pojawiają:
1. Seria szczepień szczenięcia powinna zakończyć jedną dawką przypominającą
na początku drugiego roku życia. U niewielkiego odsetka szczeniąt wskutek
wyjątkowo długo trwającej odporności biernej nawet ostatnie szczepienie mogło
bowiem nie wywołać długotrwałej odporności.
2. Potem należy indywidualnie oceniać ryzyko zachorowania i doszczepiać psy
nie częściej niż co 3 lata.
3. Należy natomiast dołożyć wszelkich starań, by jak największy odsetek populacji
był (choćby raz) szczepiony, zamiast szczepić stale te same zwierzęta.
85

Wypełnioną deklarację członkowską wraz z kserokopią dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 50 zł i
składki członkowskiej w wysokości 50 zł, proszę przesłać na adres Sekretarza Klubu; Jerzy Karaszewski,
ul. Doroszewskiego 1/15, 97-300 Piotrków Trybunalski.
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Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Opolu
Klub Posokowca Członek ISHV
45-357 Opole, ul.1 Maja 92 (skrytka poczt. 564)
Telefon/Fax: (0-77) 453-72-86, 456-44-76
BZ WBK SA I/O Opole 11 1090 2138 0000 0001 0456 8312

Miejscowość, data ...................................................................

*niepotrzebne skreślić

...........................................................
podpis

- zobowiązuję się do przestrzegania Statutu i Regulaminu Klubu Posokowca Członka ISHV.

- wyrażam wolę przynależności do Klubu Posokowca Członka ISHV zgodnie z § 28 pkt. 23 Statutu ZkwP

................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................

- posiadam, nie posiadam* posokowca (rasa, nazwa i przydomek, płeć, data ur., nr PKR, nr rej)

- jestem, nie jestem* członkiem PZŁ od roku ....................

- jestem członkiem Związku Kynologicznego w Polsce oddział w ..........................................................................

Deklaracja członkowska do Klubu Posokowca Członka ISHV

telefon kontaktowy

...................................................................

kod pocztowy, miejscowość

...................................................................

ulica, nr domu

...................................................................

imię i nazwisko

...................................................................
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