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Drodzy Klubowicze!
Oddajemy do Waszych rąk biuletyn opisujący wydarzenia z życia
naszego klubu dotyczące 2017 roku. Piszę jednak te słowa w maju 2018
roku, kiedy sytuacja związana z psami myśliwskimi uległa radykalnej
zmianie.
Wprowadzona w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku nowelizacja
ustawy Prawo Łowieckie doprowadziła do zmian, których jeszcze parę
miesięcy temu nikt się nie spodziewał. Konieczność zmiany ustawy wynikła
z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku, które nakazało
znowelizowanie ustawy. Nowelizacja miała dotyczyć głównie kwestii
związanej z dyscyplinarnym sądownictwem łowieckim i braku
odpowiedniego poszanowania praw własności gruntów. Prace nad
nowelizacją ciągnęły się przez prawie 4 lata i do momentu planowanego
drugiego czytania w sejmie nic nie wskazywało że chce się „pogrzebać”
kynologię łowiecką. Niespodziewane zdjęcie projektu ustawy z porządku
obrad, odesłanie do komisji sejmowych, dokonanie w nim diametralnych
zmian, „klepnięcie” ich przez sejm i „dołożenie” poprawek przez senat,
spowodowało, że obudziliśmy się w innej rzeczywistości.
Zapomniano o tym że powstanie organizacji kynologicznych w
Polsce oparte było na rasach psów myśliwskich. Działający obecnie
Związek Kynologiczny w Polsce powstał na bazie istniejących klubów
psów myśliwskich. W realiach współczesnego łowiectwa w zdecydowanej
większości państw europejskich, ułożony pies rasy myśliwskiej stanowi
nieodzowny element gospodarki łowieckiej. Wykonywanie polowania, a
nawet możliwość wydzierżawienia czy posiadania rewirów (obwodów)
łowieckich, uzależniona jest od posiadania odpowiednio ułożonych psów
myśliwskich. Przez ułożone psy myśliwskie należy rozumieć psy ras
myśliwskich, które na próbach, konkursach, ocenach pracy w łowisku
uzyskały odpowiednie certyfikaty uprawniające je do pracy w łowiskach.
Stan ten jest uregulowany przez stosowne akty prawne.
W okresie ostatniego ćwierćwiecza sytuacja ilościowa jak i
jakościowa psów ras myśliwskich w Polsce uległa znacznej poprawie.
Otwarcie granic umożliwiło import wielu ras wcześniej niespotykanych w
naszych łowiskach. Nastąpił znaczny wzrost populacji gończego polskiego,
który znalazł uznanie wśród wielu myśliwych. Powstały kluby ras psów
myśliwskich, skupiające pasjonatów danej rasy lub grupy ras
zainteresowanych ich użytkowością. Porozumienie pomiędzy ZKwP a PZŁ
umożliwiło organizację wielu prób i konkursów pracy psów myśliwskich
oraz ich oceny w naturalnych warunkach. Pomimo ich niedoskonałości
umożliwiają one prowadzenie procesu szkolenia i przygotowania do pracy
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w łowiskach psów myśliwskich. Ponadto bardzo duża ilość psów ras
myśliwskich znajduje się również w rękach osób niemających nic
wspólnego z polowaniem. Dla setek osób próby i konkursy pracy psów
myśliwskich są jedyną możliwością weryfikacji cech użytkowych swoich
psów i ich przydatności hodowlanej i łowieckiej.
Tylko prawidłowo ułożony pies myśliwski może spełnić
pożyteczne funkcje w łowiskach. Pod pojęciem psa ułożonego do
polowania należy rozumieć psa rasy myśliwskiej z udokumentowanym
pochodzeniem, który potwierdził swoją użytkowość na próbach i
konkursach pracy.
Uszczuplenie czy zmniejszenie możliwości układania psów
myśliwskich oraz weryfikacji ich umiejętności podczas prób i konkursów
pracy doprowadzi do marginalizacji kynologii łowieckiej. Narazi
niewyszkolone psy na śmierć i kontuzje w trakcie wykonywania polowania.
Brak możliwości uzyskania dyplomów użytkowości na konkursach w
Polsce prowadzi do niemożności udziału naszych psów na zagranicznych
konkursach, na których psy z Polski w ostatnich latach zdobywały czołowe
lokaty, podnosząc prestiż polskiej kynologii łowieckiej. A to w wszystko w
rezultacie doprowadzi do stagnacji w rozwoju kynologii i pogorszeniu
obrazu łowiectwa w Polsce.
Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że w całym procesie
legislacyjnym dotyczącym nowelizacji prawa łowieckiego, ZKwP nie zajął
żadnego stanowiska. Również działania PZŁ nie przyniosły pozytywnych
rezultatów. Były próby oddolnego ratowania sytuacji, podejmowane przez
myśliwych i kynologów, w których uczestniczyli również członkowie
naszego klubu, niestety spełzły one na niczym.
Presja organizacji pseudo ekologicznych, wprowadzenie do ustawy
poprawek przez ludzi, którzy o łowiectwie i psach myśliwskich mają
mgliste pojęcie, doprowadziło do uchwalenia bubla prawnego.
Od 1 kwietnia obudziliśmy się w nowej rzeczywistości, w której
szkolenie psów stało się prawie niemożliwe, bo w każdej chwili możemy
być oskarżeni o płoszenie zwierzyny. Jakoś nikomu nie przyszło do głowy,
że każda obecność człowieka w lesie czy na polu może spowodować
płoszenie zwierzyny. Do tego dołożono jeszcze zakaz wykonywania
polowania (z psem czy bez niego) przy udziale czy nawet w obecności osób
niepełnoletnich, za co grozi nawet kara więzienia do 1 roku, która pociągnie
za sobą oczywiście utratę pozwolenia na broń.
Zapomnijcie, więc o tym, żeby na polowanie czy na ocenę pracy psa w
naturalnym łowisku, zabrać ze sobą swoje niepełnoletnie dziecko.
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Nowelizacja wprowadziła również możliwość wyłączenia z prawa do
wykonywania polowania gruntów przez ich właścicieli. Dochodząc
postrzałka nie mamy prawa wejść na taki wyłączony teren.
Tak, więc można narażać niewyszkolone psy na utratę zdrowia i
życia podczas wykonywania polowania, bo nie można ich w trakcie
szkolenia (np. na zagrodowych dzikach) nauczyć gonu, stanowienia czy
respektowania zwierzyny. Wyżlarze nie mogą utrwalać w procesie
szkolenia stójki czy bobrowania, bo mogą spłoszyć ptactwo łowne, czego
zakazuje ustawa. Możemy dochodzić postrzałka z psem na otoku, ale nie
wolno nam wejść w teren wyłączony z prawa do polowania narażając w ten
sposób ranną zwierzynę na cierpienie.
Młodzież w wieku 16 lat może pracować w ubojni zwierząt, ale nie może
towarzyszyć nam na polowaniu, nawet wtedy gdy nie mamy zamiaru
strzelać do zwierzyny. Zakaz wykonywania polowania w obecności osób
niepełnoletnich mogą również skutecznie wykorzystać pseudo ekolodzy
blokując rozpoczęcie i prowadzenie polowania.
W takich warunkach przyszło nam kontynuować naszą działalność.
Musimy się do nich dostosować. Znajdziemy sposoby aby niezależnie od
pomysłów osób, które łowiectwo znają jedynie z opowiadań i nie mają
pojęcia o procesie układania i pracy z psem myśliwskim, kontynuować
naszą wspólną pasję, jaką jest praca z ułożonym posokowcem.
DAMY RADĘ!

Przewodniczący
Klubu Posokowca Członka ISHV
Wojciech Galwas
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Nazwa Klubu :
Związek Kynologiczny w Polsce
Klub Posokowca Członek ISHV
Adres Klubu:
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział w Opolu
Klub Posokowca Członek ISHV
45-357 Opole, ul. 1 Maja 92 (skrytka pocztowa 564)
Adres do korespondencji:
Wojciech Galwas, 47-400 Racibórz, ul. Żorska 11/7
Konto bankowe:
Bank Millennium S.A.
Adres banku: 02-593Warszawa, ul. St. Żaryna 2A
Nazwa skrócona: ZKwP KLUB POSOKOWCA
Nr rachunku IBAN: 71 1160 2202 0000 0001 8690 1454
Kod SWIFT banku: BIGBPLPW
Zarząd Klubu:
Przewodniczący – Wojciech Galwas
V-ce Przewodniczący ds. organizacyjnych – Zbigniew Skrzek
V-ce Przewodniczący ds. hodowlanych – Jakub Rudziński
V-ce Przewodniczący ds. użytkowości – Maciej Kopeć
Skarbnik – Rafał Malec
Sekretarz – Łukasz Dzierżanowski
Członek Zarządu – Jerzy Sokół
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Wiesław Burdzy
Członek komisji – Grzegorz Sęk
Członek komisji – Marian Paweł Bocianowski
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Adresy członków Zarządu
Klubu:
Wojciech Galwas
ul. Żorska 11/7,
47-400 Racibórz
+48 605 850 288
wojciechgalwas@wp.pl
Zbigniew Skrzek
ul. Kwiatowa 7,
97-300 Piotrków
Trybunalski
tel. +48 604 051 545
Jerzy Sokół
ul. Chmielowicka 66/3,
45-738 Opole
tel. +48 77 551 42 58

Maciej Kopeć
Wierzchy 88 (Krystyna)
46-258 Wołczyn
tel. +48 606 437 272
maciekbosco@o2.pl
Jakub Rudziński
tel. +48 784 404 823
rudzinski.jakub@wp.pl
Rafał Malec
Januszkowa 9,
34-340 Jeleśnia
tel. +48 531 534 347
admin@rmuchwyty.com.pl
Łukasz Dzierżanowski
tel. +48 606 483 493
lukasz@docentnatropie.com
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Odszedł Jan Kierznowski – Honorowy Prezes Klubu
W dniu 16 października 2017 roku w wieku 81 lat zmarł Jan
Kierznowski.

Wystawa posokowców – Szymocice 2008 rok. (Fot.: M. Gora)
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Urodził się 16.06.1937 r. w rodzinie leśnika na Czerwonych
Bagnach, na Podlasiu. Jako dziecko wraz z rodziną, wywieziony został
przez Sowietów na Sybir, skąd wrócił w 1946 roku. Osiedlił się na
Opolszczyźnie. Pracował w Zespole Szkół Rolniczych w Komornie. Na
emeryturę odszedł jako Z-ca Dyrektora.
Członkiem PZŁ został w 1961 roku, a do koła „PONOWA”
Kędzierzyn – Koźle wstąpił w 1968 roku. Po roku, w wieku 31 lat,
wybrano go na Prezesa Koła, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie do 2004
roku. Bycie Prezesem przez prawie 35 lat w kole posiadającym 4 obwody
łowieckie i ponad 70-ciu członków świadczy o tym że Janek nie był
tuzinkową osobą.
Od 1981 roku, przez ponad 20-cia kolejnych lat, był członkiem
Wojewódzkiej a później Okręgowej Rady Łowieckiej w Opolu. Dwukrotnie
był wybierany delegatem na Krajowe Zjazdy PZŁ.
W latach 1990 - 2010, czyli przez 20 lat Janek był również
Przewodniczącym Komisji Kynologicznej przy ORŁ w Opolu.
Odznaczony medalami Zasługi PZŁ w tym również najwyższym „Złomem”
oraz łowieckimi odznaczeniami regionalnymi w kraju i za granicą.
Jego prawdziwą pasją były psy myśliwskie. Janek stworzył
hodowlę psów „PONOWA”. Psy noszące ten przydomek hodowlany są w
wielu kołach synonimem doskonałych psów użytkowych. Janek,
zainspirowany przez założyciela Klubu Posokowca księdza Benedykta
Gierszewskiego, zajął się popularyzacją posokowców hanowerskich i
bawarskich. To on jako jeden z założycieli Klubu Posokowca sprowadzał
jako pierwszy na południu Polski posokowce z ówczesnej Czechosłowacji.
To w Poborszowie na Orłowej, Janek przy swojej leśniczówce zbudował
zagrodę dziczą, umożliwiającą układanie psów myśliwskich.
To on i jego Komisja Kynologiczna organizowała szereg regionalnych,
krajowych i międzynarodowych konkursów pracy wyżłów, dzikarzy,
tropowców, norowców i posokowców.
W zarządzie Klubu Posokowca Janek był zastępcą Prezesa księdza Gierszewskiego, a po jego śmierci został Przewodniczącym Klubu,
którą to funkcję pełnił do 2012 roku.
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80-te urodziny. Poborszów – czerwiec 2017 rok. (Fot.: M. Gora)
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Po rezygnacji, ze względu na stan zdrowia, członkowie klubu doceniając
jego zasługi dla rozwoju kynologii łowieckiej w Polsce, nadali mu tytuł
Honorowego Prezesa.
To również Janek, dla uczczenia pamięci Benedykta Gierszewskiego,
zorganizował w 2006 roku 1 Memoriał jego imienia, czyli ocenę pracy
posokowców w naturalnym łowisku. Cyklicznie organizowana przez ZO
PZŁ w Opolu i Klub Posokowca impreza stała się jedną z najbardziej
prestiżowych w Europie ocen pracy posokowców. W listopadzie ubiegłego
roku odbył się w lasach Opolszczyzny 11-ty memoriał w którym
uczestniczyły posokowce z 8-miu krajów Europy. To też zasługa Janka.
Jan Kierznowski był również międzynarodowym sędzią pracy
psów myśliwskich. Sędziował na ponad 200 konkursach w całej Polsce i w
Europie.
Zagraniczne kluby posokowca w dowód dla jego wielkiej wiedzy nadały
mu członkostwa honorowe swoich klubów.
Ale Janek, to nie tylko myśliwy, kynolog, prezes czy
przewodniczący.
Był to człowiek wielkiego serca, nauczyciel kilku pokoleń myśliwych i
kynologów.
Janek był nasz wszystkich. Niech jego dobre serce, otwarta dusza, cichy
uśmiech zostanie na zawsze z nami.
W uroczystościach pogrzebowych wzięli m.in. udział
przedstawiciele ZO PZŁ w Opolu, Katowicach, Piotrkowie Trybunalskim,
Bielsku-Białej, Zielonej Górze, Bydgoszczy, sędziowie kynologiczni z całej
Polski, członkowie Klubów Posokowca z Polski, Czech i Słowacji,
delegacje kół łowieckich, sygnaliści myśliwscy, myśliwi z „Ponowy” i
okolicznych kół, przyjaciele i znajomi.
Niech Mu knieja wiecznie szumi a posokowce towarzyszą w łowiskach
św. Huberta!
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Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu Posokowca
za 2017 rok.
Na pierwsze posiedzenie Zarząd Klubu Posokowca spotkał się w
dniu 10.03.2017 r. w Bogacicy. Omówiono następujące zagadnienia:
1. Biuletyn klubu – zbieraniem materiałów i przygotowaniem do druku
biuletynu zajmie się ponownie W. Galwas. Druk zostanie zlecony drukarni
Remigraf w Warszawie. Zarząd podjął uchwałę o druku 300 egz. Biuletynu
w tym części stron w pełnym kolorze. Biuletyn zostanie rozkolportowany
wśród członków klubu, ZO PZŁ, oddziałów ZKwP, klubów zagranicznych
ISHV, sędziów pracy.
2. Skarbnik przedstawił główne pozycje rachunku zysków i strat w 2016
roku. Zysk zamknął się kwotą 1184,58 zł. Istnieją zaległości w opłacie
składek członkowskich. Do osób zalegających ze składkami wysłane
zostały pisma przypominające.
3. Rafał Malec jako Przew. Kom. Kynol. w Bielsku poinformował o
szczegółach organizacyjnych Międzynarodowego Konkursu Posokowców i
Tropowców w Jeleśni w dniu 30.04. 2017. Sędzią Głównym będzie W.
Galwas. W składzie komisji sędziowskiej wejdą sędziowie z Klubu
Posokowca ze Słowacji. W tym samym dniu odbędzie się również
KLUBOWA WYSTAWA POSOKOWCÓW i ALPEJSKICH GOŃCZYCH
KRÓTKONOŻNYCH, 30.04.2017 r. organizowana przez klubo-komisję
ZG ZKwP.
4. Wiosenne warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców
zostaną zorganizowane w Korbielowie w dniach 12-14 maja przez Komisję
Kynologiczną Beskidzkiej RŁ i Klub Posokowca. W trakcie warsztatów
przewidziano trening na trenażerze wypożyczonym ze Słowacji.
Zakwaterowanie w hotelu „Granica” w Korbielowie.
5. W dniu 03.06. br. odbędzie się w Piotrkowie Trybunalskim
Międzynarodowy Konkurs Posokowców i Tropowców. Sędzią Głównym
będzie W. Galwas.
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6. Zarząd ustalił termin WZ Członków Klubu na dzień 04 czerwca b.r. w
godzinach dopołudniowych, w dzień następny po Międzynarodowym
Konkursie Posokowców w Piotrkowie Trybunalskim. Zebranie odbędzie się
we Włodzimierzowie w ośrodku Zielony Gościniec. W wieczór
poprzedzający WZ należy zorganizować wspólną biesiadę dla członków
klubu i gości.
7. Letnie Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców Zarząd
postanowił zorganizować na terenie OHZ Krystyna w dniach 25-27 sierpnia
b.r. Zakwaterowanie dla uczestników i ekipy szkoleniowej zarezerwowano
w Pałacyku w Radomierowicach.
8. Prezes Zarządu omówił rezultaty rozmów przeprowadzonych w czasie
ISHV Suche w Knullwald w Niemczech w październiku 2016 roku.
Przedstawił postanowienia jakie zapadły na WZ delegatów klubów
posokowca. W. Galwas na posiedzeniu Światowego Związku Posokowców
Bawarskich wybrany został Wice Prezydentem tej organizacji.
Władze ISHV są przychylne zmianie przynależności Klubu Posokowca z
ZKwP na PZŁ.
Zarząd winien przygotować projekt statutu i skonsultować jego zawartość z
władzami PZŁ i uzyskać akceptację władz ISHV.
9. W związku z organizacją ISHV Suche w Szwajcarii w dniach 4-8. 09.
2017 roku, zarząd nominował do udziału w konkursie Macieja Kopeć z
suką posokowca bawarskiego Elza z Brzozowej Akacji. Do sędziowania
zostaną zaproszeni J. Rudziński i T. Wójcik.
10. Zarząd postanowił zorganizować w dniach 2-6 listopada XI Memoriał
im. B. Gierszewskiego. Do udziału w Memoriale zostaną zaproszeni
przewodnicy i sędziowie z klubów członkowskich ISHV oraz zostaną
wybrani przewodnicy z Polski. Centrum memoriału znajdować się będzie w
Pałacu w Radomierowicach.
11. Zarząd rozpatrzył deklaracje członkowskie, które wpłynęły do Klubu
Posokowca. Do deklaracji dołączone zostały dodatkowe uzasadnienia chęci
przystąpienia do klubu. Wpłacone zostało wpisowe i składki do klubu.
Zarząd podjął uchwały o przyjęciu 5 osób na członków Klubu Posokowca.

16

W dniach od 9 do 11 czerwca przeprowadziliśmy Warsztaty dla
przewodników psów tropiących w Korbielowie. Wzięło w nich udział 25
osób.
Zajęcia teoretyczne odbywały się w miejscu zakwaterowania, czyli w
Hotelu „Granica” w Korbielowie. Natomiast zajęcia terenowe odbywały się
w okolicznych górach.
Zajęcia poprowadzili sędziowie kynologiczni pracy psów myśliwskich oraz
przewodnicy, praktycy w pracy z posokowcami. Gościnnie udział wzięli i
poprowadzili zajęcia przewodnicy z Słowackiego Klubu Posokowców
(KCHF).
Podsumowaniem zajęć było wręczenie uczestnikom przez Łowczego
Okręgowego PZŁ w Bielsku Białej, Michała Jordana – Certyfikatów
Uczestnictwa.
Kolejne warsztaty zorganizowane wspólnie z Komisją
Kynologiczną przy ORŁ PZŁ w Opolu oraz Nadleśnictwem Kluczbork
przeprowadzone zostały w dniach 25 – 27 sierpnia 2017 roku na terenie
OHZ Kluczbork. Uczestniczyło w nich ponad 20-cia osób. Zajęcia
teoretyczne prowadzone były na terenie Zamku Myśliwskiego w
Bożejowie. Program warsztatów nie różnił się wiele od tego w Korbielowie,
z tą różnicą że zajęcia prowadzone były na terenie nizinnym.
Na zakończenie zajęć Certyfikaty Uczestnictwa wręczył Nadleśniczy
N-ctwa Kluczbork – Paweł Pypłacz.
W dniu 4 czerwca w dzień następny po Międzynarodowym
Konkursie Posokowców, w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się we
Włodzimierzowie k/Piotrkowa T. Walne Zgromadzenie Członków klubu.
W wieczór poprzedzający zebranie zorganizowaliśmy wspólną biesiadę dla
członków klubu i gości.
Kolejne posiedzenie Zarządu odbyło się 26 sierpnia w Bożejowie.
Omawiane tematy:
1. ISHV Suche Szwajcaria – omówiono przygotowania do wyjazdu na
Zjazd Klubów Posokowca do Szwajcarii. Zarząd postanowił zakupić
nagrodę klubową na konkurs pracy na naturalnej zwierzynie odbywający się
w czasie Zjazdu. Jako przewodnik posokowca startować będzie Maciej
Kopeć. Delegatami zostaną W. Galwas, J. Rudziński, R. Malec. Sędziami
na konkursie będą T. Wójcik i J. Rudziński.
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2. Omówiono przygotowania do XI Memoriału im. B. Gierszewskiego. Na
memoriał zostaną zaproszeni przewodnicy i sędziowie z europejskich
klubów posokowca. Centralą Memoriału będzie Zamek Myśliwski w
Bożejowie. Klub podejmie działania mające na celu pozyskanie sponsorów
w celu pokrycia kosztów organizacji memoriału. Zostanie wydrukowany
Informator memoriałowy. Na Komisarza Memoriału odpowiedzialnego za
pozyskiwanie informacji o postrzałkach powołano W. Cieplika.
3. Zarząd rozpatrzył deklaracje członkowskie, które wpłynęły do Klubu
Posokowca. Do deklaracji dołączone zostały dodatkowe uzasadnienia chęci
przystąpienia do klubu. Wpłacone zostało wpisowe i składki do klubu.
Zarząd podjął uchwały o przyjęciu 8 osób na członków klubu.
W dniach od 4 do 9 września delegacja Klubu Posokowca wzięła
udział w Zjeździe Klubów Posokowca ISHV, który odbywał się w
miejscowości Elm w Szwajcarii.
W trakcie zjazdu odbył się konkurs posokowców na tropach
postrzałków zwierzyny grubej oraz szereg posiedzeń i narad. Odbyły się
min. narady doradców hodowlanych, posiedzenia Zarządu ISHV, Walne
Zgromadzenie ISHV, posiedzenie Światowego Związku Posokowca
Bawarskiego. Relacja z przebiegu ISHV Suche znajduje się w dalszej części
biuletynu.
W miesiącu październiku dotarła do nas smutna wiadomość o
śmierci Janka Kierznowskiego, człowieka, który tworzył podwaliny pracy z
posokowcem w Polsce. Pożegnaliśmy jednego z założycieli Klubu
Posokowca, Przewodniczącego naszego klubu i Honorowego Prezesa. W
uroczystościach pogrzebowych wzięli m.in. udział przedstawiciele ZO PZŁ
w Opolu, Katowicach, Piotrkowie Trybunalskim, Bielsku-Białej, Zielonej
Górze, Bydgoszczy, sędziowie kynologiczni z całej Polski, członkowie
Klubów Posokowca z Polski, Czech i Słowacji, delegacje kół łowieckich,
sygnaliści myśliwscy, myśliwi z K.Ł. „Ponowa” i z okolicznych kół,
przyjaciele i znajomi.
W pierwszych dniach listopada odbył się XI Memoriał im. B.
Gierszewskiego. Na 2 tygodnie przed rozpoczęciem przeprowadzenie
memoriału stanęło pod znakiem zapytania. ZO PZŁ w Opolu oświadczył, że
ze względu na budowę nowej siedziby PZŁ nie wyasygnuje środków
finansowych
na
pokrycie
kosztów
memoriału.
W
wyniku
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przeprowadzonych rozmów Klub Posokowca zobowiązał się do pokrycia
połowy kosztów organizacji.
Po raz pierwszy w memoriale uczestniczyli reprezentanci 8 państw z
Włoch, Szwajcarii, Austrii, Niemiec, Węgier, Czech, Słowacji i Polski. W
skład komisji sędziowskiej prócz sędziów z Polski weszli sędziowie
zagraniczni w tym R. Scherr, Przewodniczący KBGS i Główny Doradca
hodowlany ISHV.
W czasie trwania memoriału posokowce wyjeżdżały w teren, aby sprawdzić
rezultat strzałów oddanych do pięćdziesięciu sztuk zwierzyny grubej. W
wyniku poszukiwań odnalezionych zostało ponad dwadzieścia sztuk jeleni i
dzików. Spośród posokowców biorących udział w memoriale 3 uzyskały
dyplomy I stopnia, 1 dyplom II stopnia, 3 dyplomy III stopnia i 3
posokowce pozostały bez dyplomu.
Wyróżnić należy również 3 kontrolne posokowce, które pomimo ich
młodego wieku, uzyskały dyplomy I stopnia za wykonane prace, wszystkie
z gonem i stanowieniem.
Zorganizowanie tego typu imprezy stanowiło duże wyzwanie logistyczne
dla organizatorów. Pozyskanie sponsorów, ufundowanie nagród,
zabezpieczenie zgłoszeń, zorganizowanie dowozu przewodników, sędziów i
korony na miejsce poszukiwań, przeprowadzenie oceny psów,
zorganizowanie odpraw i podsumowania memoriału wymagało pracy
bardzo wielu osób. Według jednoznacznej oceny zagranicznych sędziów i
uczestników poziom organizacji stał na bardzo wysokim poziomie. Ilość
zabezpieczonych prac dla posokowców była niespotykana na zagranicznych
tego typu konkursach.
W trakcie memoriału Zarząd klubu odbył kolejne posiedzenie.
1. Podsumowano organizację XI Memoriału B. Gierszewskiego. Wg
zagranicznych sędziów, przewodników i uczestników stał on na wysokim
poziomie organizacyjnym. Bardzo duża ilość postrzałków umożliwiła
przewodnikom kilkukrotne sprawdzenie umiejętności swoich posokowców.
Problemy stwarzał poziom zakwaterowania. Ze względu na nie oddanie do
użytku nowych pokoi w pozostałych pokojach kwaterowano po kilka osób.
Na wysoką ocenę zasługują osoby organizujący dojazdy i pracę
poszczególnych ekip; Witold Cieplik, Wiesław Cholewa, Sebastian
Gotschlicht, Maciej Kopeć, Michał Fornalczyk. Na dobrym poziomie stała
oprawa memoriału. Dopisali fundatorzy nagród, a fundusze uzyskane od
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sponsorów pokryły w znacznym stopniu koszty klubu wydatkowane na
organizację.
2. Na wniosek J. Rudzińskiego zarząd rozpatrzył sprawę sprzedaży
szczeniaków posokowca hanowerskiego z hodowli From Arian Hill.
Wg uzyskanych informacji hodowca bez zgody V-ce Przewodniczącego ds.
hodowlanych sprzedał 9 szczeniąt z 2 miotów do krajów gdzie działają
klubu posokowca ISHV.
Sprzedane szczenięta nie kwalifikowały się do sprzedaży do zagranicznych
Klubów Posokowca członków ISHV. Hodowca nie odpowiedział na pismo
w sprawie wyjaśnienia tej sytuacji. W związku z przedstawionymi faktami
Zarząd stwierdził rażące naruszenie wymogów hodowlanych i podjął
uchwałę o skreśleniu z dniem 4 listopada 2017 roku Pani Moniki Fuchs z
listy członków Klubu Posokowca. Od uchwały zarządu nie zostało złożone
odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
3. W. Galwas przedstawił treść pisma przekazanego od R. Scherr –
Prezydenta Światowego Związku Posokowców Bawarskich. Pismo
informuje że FCI przyjęło sugerowaną nowelizację wzorca rasy posokowca
bawarskiego. Standard FCI 217 przewiduje konieczność posiadania przez
posokowce bawarskie potwierdzenia użytkowości na konkursach pracy.
Nowy wzorzec rasy został opublikowany 22.08.2017 r.
4. Zarząd rozpatrzył deklaracje członkowskie, które wpłynęły do Klubu
Posokowca. Do deklaracji dołączone zostały dodatkowe uzasadnienia chęci
przystąpienia do klubu. Wpłacone zostało wpisowe i składki do klubu.
Zarząd podjął uchwały o przyjęciu dwóch osób na członków klubu.
Oprócz tych imprez, członkowie klubu wykonywali najważniejsze
zadania, czyli poszukiwania postrzałków zwierzyny grubej w łowiskach.
Sprawozdań za 2017 rok spłynęło 46 od 33 przewodników. Odnotowano:
1490 prac, odnalezionej zwierzyny 738 sztuk, na łączną wagę 46709 kg. W
porównaniu z rokiem 2016 ilość sprawozdań wzrosła o 2% , ilość prac
wykazanych w sprawozdaniach wzrosła o 13%, ilość odnalezionej
zwierzyny wzrosła o 5%, co dało również wzrost masy w kilogramach o
5%,
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Posiadamy stabilną sytuację finansową.
Stan konta klubu na początek 2017 roku wynosił 15900,56 zł, zaś na dzień
31.12.2017 wyniósł 15456,03 zł. Wpływy w ciągu 2017 roku wyniosły
17744,10 zł. w tym darowizny 7520 zł. Koszty działalności klubu w 2017
roku wyniosły 18188,63 zł, w tym organizacja XI Memoriału im. Ks. B.
Gierszewskiego – 9017,92 zł
Tak więc pomimo znacznych wydatków na organizację memoriału saldo za
2017 rok wyszło ujemne na kwotę: - 444,53 zł. Klub nie posiada żadnych
długów ani zobowiązań płatniczych.
Klubowi przewodnicy uczestniczyli ponadto w szeregu konkursach
posokowców na sztucznym tropie zajmując na nich czołowe lokaty.
Również na wielu wystawach eksterieru w kraju i zagranicą potwierdziły że
należą do europejskiej czołówki.
Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej działania świadczą o
prawidłowej działalności Klubu Posokowca.
W imieniu Zarządu składam serdeczne podziękowania wszystkim
członkom klubu którzy aktywnie uczestniczyli w działaniach klubu i godnie
reprezentowali Klub Posokowca na arenie krajowej i zagranicznej.

Przewodniczący
Klubu Posokowca Członka ISHV
Wojciech Galwas
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SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2017
Stan konta klubu na początek 2017 roku wynosił 15900,56 zł, zaś na dzień
31.12.2017 wyniósł 15456,03 zł.
Wpływy w ciągu 2017 roku wyniosły 17744,10 zł.
 Składki członkowskie i wpisowe do klubu – 8482,48 zł
 Opłaty za krycia poza granicami Polski, eksportu i importu szczeniąt –
700,00 zł,
 Szkolenia przewodników psów tropiących - 1000,00 zł:
o Nadleśnictwo Bircza - 250,00 zł
o Reg. Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie - 250,00 zł
o Nadleśnictwo Stuposiany - 500,00 zł
 Wpłata na wieniec pogrzebowy dla J. Kierznowskiego - 40,00 zł
 Kapitalizacja odsetek - 1,62 zł
 Darowizny - 7520,00 zł:
o
Nadleśnictwo Kluczbork - 1000,00 zł
o
Nadleśnictwo Kluczbork (RDLP Katowice) -1500,00 zł
o
Nadleśnictwo Namysłów - 700,00 zł
o
Nadleśnictwo Olesno - 300,00 zł
o
Nadleśnictwo Jugów (RDLP Wrocław) - 1000,00 zł
o
Polski Związek Łowiecki Z.O. Kraków - 500,00 zł
o
Związek Kynologiczny w Polsce oddział Opole - 500,00 zł
o
PZŁ Zarząd Główny Warszawa - 2000,00 zł
o
Pozostałe - 20,00 zł
Koszty działalności klubu w 2017 roku wyniosły 18188,63 zł.
Składały się na nie:
 Znaczki pocztowe i art. biurowe – 382,29 zł
 Biuletyn Klubu – 3284,10 zł
 Program księgowy – 1335,78 zł
 Opłaty bankowe – 36 zł
 Składka do ISHV – 1761,44 zł
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Promocja (czapki z haftem) 890,52 zł
Zakup winiet ISHV – 206,91 zł.
Hosting i domena internetowa – 158,67 zł
Noclegi Członków Zarządu Klubu podczas posiedzenia Zarządu w dniu
10/11.03.2017 r. – 755,00 zł
 Nagroda na ISHV Suche w Szwajcarii - 360,00 zł
 Organizacja XI Memoriału im. Ks. Benedykta Gierszewskiego –
9017,92 zł
o
Tablica informacyjna - 172,20 zł
o
Odzież z nadrukiem - 2500,00 zł
o
Artykuły promocyjne (baner, dyplomy, smycze, identyfikatory) 718,00 zł
o
Czapki z haftem - 890,52 zł
o
Flagi państw - 237,20 zł
o
Usługa hotelowo – gastronomiczna w dn. 2-6.11.17 - 4500,00 zł





Tak więc saldo za 2017 rok wyszło ujemne na kwotę: - 444,53 zł.
Klub nie posiada żadnych długów ani zobowiązań płatniczych.

Rafał Malec
Skarbnik Klubu
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Protokół z Walnego Zgromadzenia członków Klubu Posokowca –
Członka ISHV
we Włodzimierzowie z dnia 4 czerwca 2017 roku.
Proponowany porządek obrad Walnego Zgromadzenia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego, Prezydium oraz protokólanta.
Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
Wybór Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2016 rok.
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Wniosek w sprawie udzielenia
absolutorium Zarządowi Klubu.
Dyskusja nad sprawozdaniami.
Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz
rozpatrzenie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium
Zarządowi.
Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
Dyskusja i wolne wnioski.
Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Ad.1 Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Klubu.
Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Przewodniczący Klubu
Wojciech Galwas, powitał wszystkich przybyłych członków klubu oraz
zaproszonych gości w tym członków Klubu Posokowca z Czech.
Ad.2 Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia
oraz protokolanta.
Kol. Jakub Rudziński zaproponował na przewodniczącego
Zebrania Kol. Wojciecha Galwasa, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych kandydatur nie zgłoszono. Kandydatura W. Galwasa została przyjęta
przez Walne Zgromadzenie. Za: 22 głosów, przeciw 1 głos.
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Do prezydium Walnego Zgromadzenia wybrano Kolegów Wojciecha
Galwasa, Jerzego Sokoła i Jakuba Rudzińskiego. Za 23 głosów.
Na protokolanta zebrania wybrano Kol. Jakuba Rudzińskiego. Za: 22
głosów, wstrzymujących: 1 głos.
Ad.3 Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Zebrania stwierdził że zebranie zostało zwołane
zgodnie ze Statutem Klubu Posokowca i Statutem Związku Kynologicznego
w Polsce oraz z zatwierdzonymi Regulaminami i stwierdził jego ważność i
prawomocność.
Ad.4 Wybór Komisji Mandatowej i Wnioskowej.
Komisję Mandatową Walne Zgromadzenie powołano w drodze
jawnego głosowania. Zgłoszono kandydatury Wiesława Cholewy i
Tadeusza Wójcika, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie. Kandydaci
otrzymali w głosowaniu 23 głosy za.
Komisja Mandatowa i Wnioskowa ukonstytuowała się w składzie:
1. Wiesław Cholewa - Przewodniczący
2. Tadeusz Wójcik - Członek
Przewodniczący Komisji Mandatowej stwierdził że w zebraniu uczestniczą
23 osoby uprawnione do głosowania, zgodnie z listą obecności wydano 23
mandatów ponumerowanych i opieczętowanych i tym samym zebranie jest
ważne i prawomocne.
Komisję Uchwał i Wniosków Walne Zgromadzenie powołano
jednomyślnie w drodze jawnego głosowania. Na zgłoszonych kandydatów
Andrzeja i Filipiaka, po wyrażeniu przez nich zgody na kandydowanie,
głosowały 23 osoby za.
Komisja Uchwał i Wniosków ukonstytuowała się w składzie:
1. Andrzej Filipiak - Przewodniczący
2. Krzysztof Wyleziński– Członek
Ad.5 Przyjęcie porządku obrad.
Przewodniczący przeczytał porządek obrad, który został przyjęty
jednogłośnie bez żadnych uwag.
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Ad.6 Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
W związku z przesłaniem do wszystkich członków klubu przed
terminem Walnego Zgromadzenia protokołu z poprzedniego WZ
zamieszczonego się w Biuletynie Klubowym. Przewodniczący złożył
wniosek czy zachodzi konieczność jego odczytania oraz wniesienia
poprawek co do jego treści. Ponieważ nikt nie zgłosił wniosku przeciwnego,
Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z poprzedniego
Walnego Zgromadzenia. W wyniku głosowania protokół został
jednogłośnie zatwierdzony.
Ad.7 Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu w 2016 roku i
sprawozdanie finansowe.
W imieniu Zarządu Klubu sprawozdanie z działalności Zarządu,
sprawozdanie hodowlane oraz sprawozdanie finansowe przedstawił
Przewodniczący Klubu Posokowca Kolega Wojciech Galwas.
Poinformował, że pełne sprawozdania umieszczone są w Biuletynie
Klubowym za 2016 rok, który otrzymali wszyscy członkowie klubu.
Sprawozdanie z działalności Klubu Posokowca za 2016 rok.
Jak co roku zmiany nastąpiły wśród stanu członków klubu.
Członkostwo kilkunastu osób wygasło z powodu nie opłacenia składki
członkowskiej lub rezygnacji z członkostwa w klubie. Przyjęliśmy 12
nowych członków. Liczba członków klubu w dalszym ciągu oscyluje koło
130 osób.
W ostatnim miesiącu odeszli do krainy wiecznych łowów byli
członkowie naszego klubu Paweł Sońta i Ernest Klama. W ich ostatniej
drodze uczestniczyli członkowie naszego klubu składając wiązanki kwiatów
na ich mogiłach. Pamięć zmarłych członkowie zebrania uczcili minutą
ciszy.
Na początku lutego 2016 roku delegacja klubu na zaproszenie
Węgierskiego Klubu Posokowców, wzięła udział w Pucharze Kaszó, czyli
poszukiwaniu postrzałków na Węgrzech. W imprezie tej wzięło udział 6
posokowców w tym jeden z zagranicy - CANTO z Ivetkinho dvora
prowadzony przez Rafała Malca z Jeleśni. Duet z Polski zajął 3 lokatę a
zwycięzcą „Pucharu Kaszó" została 7 letnia suką posokowca
hanowerskiego z Węgier.
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W miesiącu marcu zarząd klubu spotkał się na posiedzeniu w
Bogacicy. Omówiliśmy plan pracy klubu na bieżący rok.
- Zarząd omówił jesienne zagraniczne konkursy posokowców i wyznaczył
do udziału w nich przewodników i sędziów.
- W związku z podjętą wcześniej uchwałą o nie organizowaniu Memoriału
Benedykta Gierszewskiego w latach kiedy odbywają się ISHV Suche,
Zarząd postanowił zorganizować w oparciu o OHZ Kluczbork i okoliczne
koła łowieckie ocenę pracy posokowców w naturalnym łowisku dla
członków klubu.
- W związku z ogłoszonym przez FCI nowym wzorcem rasy posokowca
hanowerskiego, który przewiduje sprawdzian użytkowości do uprawnień
hodowlanych, Klub zwrócił się z pismem do ZG ZKwP w jaki sposób w
Polsce będzie realizowany ten wymóg. Do dnia dzisiejszego pismo to
pozostało bez odpowiedzi.
- Jakub Rudziński poinformował o odesłaniu do ISHV Pieczęci
Użytkowości i zamówieniu w ich miejsce Winiet ISHV.
- Zarząd rozpatrzył deklaracje członkowskie, które wpłynęły do Klubu
Posokowca. Podjęliśmy uchwały o przyjęciu do klubu ośmiu nowych
członków.
Na początku kwietnia został wydrukowany kolejny Biuletyn Klubu
za 2015 rok. Nakład wyniósł 300 egz. i po raz pierwszy zawierał kolorowe
ilustracje. Został on rozkolportowany wśród członków klubu, ZO PZŁ,
oddziałów ZKwP, zagranicznych klubów ISHV, sędziów pracy.
W dniach 8-10.04. 2016 ponownie uruchomiliśmy stoisko klubowe
na Targach Łowieckich w Sosnowcu. Utworzeniem oraz obsługą stoiska
zajęli się; M. Kopeć, R. Malec, J. Sokół, M. Fornalczyk i inni
zmobilizowani członkowie klubu.
Wiosenne warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców
zostały zorganizowane w Korbielowie w dniach 15-17 kwietnia przez
Komisję Kynologiczną Beskidzkiej ORŁ i Klub Posokowca. W skład ekipy
szkoleniowej weszli m.in.; R. Malec,
M. Kopeć, M. Fornalczyk, J. Sokół, W. Galwas oraz przewodnicy ze
Słowacji.
5 czerwca w dzień następny po Międzynarodowym Konkursie
Posokowców, w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się we Włodzimierzowie
k/Piotrkowa Trybunalskiego Walne Zgromadzenie Członków klubu. W
wieczór poprzedzający zebranie zorganizowaliśmy wspólną biesiadę dla
członków klubu i gości.
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Kolejne posiedzenie zarządu odbyło się 21 sierpnia. Omówiliśmy
przygotowania do organizacji jesiennych warsztatów dla przewodników
posokowców i tropowców na terenie OHZ Krystyna w dniach 2-4 września.
W warsztatach wzięło udział 21 osób. Miejscem zakwaterowania
dla uczestników i ekipy szkoleniowej był Pałac w Radomierowicach.
Omówiliśmy również przygotowania do uczestnictwa delegacji z
naszego klubu w zagranicznych konkursach posokowców na Słowacji,
Czechach i w Niemczech.
Zarząd rozpatrzył deklaracje członkowskie, które wpłynęły do
Klubu Posokowca. Zarząd podjął uchwały o przyjęciu do klubu czterech
nowych członków.
W dniach 20-23 października wzięliśmy udział w Memoriale F.
Konrada na Słowacji. Reprezentant naszego klubu Rafał Malec z
posokowcem Canto z Ivetkhino dvora zajął w tej prestiżowej imprezie 2
lokatę, uzyskując dyplom I stopnia i tytuł Res. CACIT. W skład komisji
sędziowskiej weszli Jakub Rudziński i Tadeusz Wójcik.
W tym samym czasie w Czechach odbywał się międzynarodowy
konkurs na naturalnych postrzałkach „Putovni cena”. Reprezentant naszego
klubu Waldemar Abucewicz z posokowcem Grey ze Starej Rzeki, uzyskali
dyplom II stopnia, zajmując trzecią lokatę. W składzie komisji sędziowskiej
uczestniczył Marian Paweł Bocianowski.
W kilka dni później delegacja Klubu Posokowca wyjechała do
Niemiec na ISHV Suche. Odbywał się tam konkurs posokowców w którym
uczestniczyli reprezentanci klubów posokowca zrzeszonych w ISHV.
Reprezentant naszego klubu Andrzej Filipiak z suką posokowca
bawarskiego Fata Vratna dolina zdobył na konkursie dwa dyplomy
trzeciego stopnia. W skład międzynarodowych zespołów sędziowskich
weszli Tadeusz Wójcik i Jakub Rudziński.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ISHV zostało zwołane z inicjatywy
klubów z Węgier, Austrii, Czech, Słowacji i Polski. Postulowaliśmy o
wprowadzenie bardziej demokratycznych zasad organizacyjnych w ramach
ISHV i uwzględnienie uregulowań prawnych w poszczególnych krajach
członkowskich. Postulaty te zostały uwzględnione w uchwałach WZ ISHV.
Z drugiej strony działalność organizacji ekologicznych w Europie wymusiła
doprecyzowanie zasad organizowania konkursów na postrzałkach
zwierzyny grubej i ścisłego respektowania zasad etyki i bezpieczeństwa na
tych konkursach.
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W szeregu narad i Walnym Zgromadzeniu ISHV uczestniczyli delegaci z
naszego klubu; Wojciech Galwas, Jakub Rudziński i Krzysztof Jaszczuk,
który służył nam pomocą jako tłumacz.
W czasie posiedzenia Światowego Związku Posokowców Bawarskich,
Wice Prezydentem tego związku wybrano Wojciecha Galwasa.
Na początku listopada w Borach Stobrawskich zorganizowaliśmy
ocenę pracy posokowców w naturalnym łowisku. W ciągu czterech dni
ekipy poszukiwawcze wyjeżdżały 17 razy do postrzałków, odnaleziono pięć
łań i dwa dziki. Z dyplomami ocenę ukończyły 4 posokowce. Do oceny
została zaproszona komisja sędziowska w składzie: sędziowie - Jakub
Rudziński, Marian Paweł Bocianowski, Wojciech Stan, Krzysztof Kunicki
oraz asystenci Wiesław Cholewa, Piotr Jabłoński, Marcin Freier i Maciej
Kopeć.
Oprócz tych imprez, członkowie klubu wykonywali najważniejsze
zadania czyli poszukiwania postrzałków zwierzyny grubej w łowiskach.
Sprawozdań za 2016 rok spłynęło 43 od 35 przewodników.
Odnotowano:
- 1323 prace,
- odnalezionej zwierzyny 702 sztuk, na łączną wagę 44 610 kg.
- przejechane kilometry za postrzałkami to ponad 50 831 km.
- łączna praca na otoku to ponad 1 737 km.
Porównanie z rokiem 2015 przedstawia się następująco:
- ilość sprawozdań w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 23%,
- ilość prac wykazanych w sprawozdaniach wzrosła o 7%,
- ilość odnalezionej zwierzyny wzrosła o 7%, co dało wzrost masy w
kilogramach o 8%,
- łączna praca na otoku członków Klubu wzrosła o 19%.
Cieszy utrzymujący się wzrost liczby przewodników, pracujących
posokowców i prac w łowiskach.
Sprawozdanie hodowlane za 2016 rok.
W rękach członków klubu, na koniec 2016 roku, znajdowało się
138 posokowców. Z czego 112 to posokowce bawarskie, a 26 to posokowce
hanowerskie.
POSOKOWCE HANOWERSKIE
W klubie zarejestrowanych jest 26 posokowców w tym 13 psów i
13 suk. Wśród nich 6 psów posiada uprawnienia reproduktorów i 5 suk
posiadają uprawnienia hodowlane.
Zgłoszono dwa mioty liczące łącznie 15 szczeniąt.
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Wydano zgodę na import trzech szczeniaków w tym dwa z Węgier i jeden
ze Słowacji.
POSOKOWCE BAWARSKIE
Według posiadanych danych w rękach członków klubu znajduje
się 112 posokowców bawarskich, 42 psy i 70 suk.
Uprawnienia reproduktorów posiada 18 psów, a uprawnienia suk
hodowlanych - 15.
Zgłoszono dwa klubowe mioty które dały 15 szczeniaków w tym 7 psów i 8
suczek.
W ubiegłym roku jeden hodowca otrzymał zgodę na krycie zagranicznym
reproduktorem z Czech swojej suki.
Wydano zgody na import szczeniaków ze Słowacji: 3 psy i z Czech: 1 pies.
Przyznano 5 Winiet ISHV dla psów które uzyskały dyplom z Poszukiwania
Postrzałka i spełniły wszystkie pozostałe wymogi regulaminowe.
Klubowi przewodnicy uczestniczyli ponadto w szeregu konkursach
posokowców na sztucznym tropie zajmując na nich czołowe lokaty.
Również na wielu wystawach eksterieru w kraju i zagranicą potwierdziły że
należą do europejskiej czołówki.
Sprawozdanie finansowe
Posiadamy stabilną sytuację finansową. Na koncie, na koniec 2016
roku, posiadaliśmy prawie 16 tyś. zł.
Stan konta klubu na początek 2016 roku wynosił 14 715,98 zł, zaś na dzień
31.12.2016 wyniósł 15 900,56 zł.
Wpływy w ciągu 2016 roku wyniosły 8 234,63 zł.
Pochodziły one ze składek członkowskich i wpisowego do klubu - 7133.04
zł, opłat za krycia poza granicami Polski, eksportu i importu szczeniąt –
1100 zł, inne – 1,59 zł
Koszty działalności klubu w 2016 roku wyniosły 7 050,05 zł.
Składały się na nie:
 Znaczki pocztowe i art. biurowe – 350 zł
 Biuletyn i plakaty – 1999,98 zł
 Program księgowy – 1307,07 zł
 Opłaty bankowe – 31 zł
 Składka do ISHV – 1795,20 zł
 Nagrody na memoriały zagraniczne – 1140 zł
 Podatek dochodowy za 2015 rok – 143 zł
 Zakup winiet ISHV – 125,13 zł.
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Hosting i domena internetowa - 158,67 zł

Tak więc saldo za 2016 rok wyszło dodatnio na kwotę: 1184,58 zł.
Klub nie posiada żadnych długów ani zobowiązań płatniczych.
Wynik finansowy za 2016 rok wyszedł dodatni: 1184,58 zł. Był on o ok.
800 zł niższy od zakładanego w preliminarzu budżetowym. Spowodowane
to zostało w głównej mierze opóźnieniem opłat składki do klubu przez
część członków. Zostały one opłacone dopiero w styczniu i lutym 2017
roku, po wezwaniu do zapłaty przez skarbnika klubu.
Chciałem przypomnieć, że nie opłacenie składek skutkuje wygaśnięciem
członkostwa w klubie.
Klub nie posiada żadnych długów ani zobowiązań płatniczych. Na koniec
maja 2017 roku na koncie posiadamy 15.434,35 zł, przy czym mamy
zapłacony druk Biuletynu w kwocie 3.284,10 zł i zakup czapek klubowym
w kwocie 890,52 zł.
Mamy nadzieję, że przedstawione powyżej działania świadczą o
prawidłowej działalności Klubu Posokowca.
W imieniu Zarządu składam serdeczne podziękowania wszystkim
członkom klubu którzy aktywnie uczestniczyli w działaniach klubu i godnie
reprezentowali Klub Posokowca na arenie krajowej i zagranicznej.
Ad.8 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu
W imieniu Komisji Rewizyjnej sprawozdanie przedstawił jej
Przewodniczący Kol. Wiesław Burdzy. Sprawozdanie obejmowało kontrolę
działalności Zarządu Klubu za rok 2016.
Kontrolą objęto:
 Prawidłowość prowadzenia dokumentacji księgowej
 Rozliczenia finansowe i stan finansowy Klubu.
 Protokoły z posiedzeń Zarządu Klubu.
 Realizację zadań zgodnie z uchwalonym planem pracy Zarządu.
 Propagowanie działalności Klubu.
 Prowadzenie ewidencji członków Klubu.
 Prowadzenie dokumentacji hodowlanej i szkoleniowej.
 Realizację uchwał i wniosków.
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Po przeprowadzeniu kontroli Komisja Rewizyjna oceniła pozytywnie pracę
Zarządu Klubu i wniosła o udzielenie absolutorium dla wszystkich
członków Zarządu Klubu.
Ad.9 Dyskusja nad sprawozdaniami.
Niniejsze sprawozdania przyjęto bez uwag
Ad.10 Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz
głosowanie nad wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium
ustępującemu Zarządowi.
Przewodniczący Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie
wniosek w sprawie zatwierdzenia sprawozdania i bilansu za rok ubiegły. W
wyniku jawnego głosowania zostały zatwierdzone sprawozdania i bilans za
rok ubiegły - jednogłośnie przyjęte.
Następnie Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek w sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi Klubu. Po jawnym głosowaniu
udzielono jednogłośnie absolutorium Zarządowi Klubu.
Ad.11 Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
Kolega Wojciech Galwas przedstawił plan pracy oraz preliminarz
budżetowy na rok bieżący.
Plany Klubu Posokowca na 2017 roku:
W miesiącu kwietniu i maju członkowie klubu uczestniczyli w
szeregu konkursach pracy posokowców w tym w międzynarodowych
konkursach w Jeleśni i w Cyziówce k/Rzeszowa jak również w wystawach
eksterieru rangi krajowej i międzynarodowej zajmując w nich wysokie
lokaty.
Wczoraj uczestniczyliśmy w międzynarodowym konkursie w Piotrkowie
Trybunalskim, spotkaliśmy się również na wspólnej biesiadzie.
Dzisiaj uczestniczymy w Walnym Zgromadzeniu naszego klubu.
W dniach 9 - 11 czerwca zostaną przeprowadzone w Korbielowie Wiosenne warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców. W
trakcie warsztatów przewidziano trening na trenażerze wypożyczonym ze
Słowacji. Zakwaterowanie w hotelu „Granica” w Korbielowie. Chęć
udziału w warsztatach zgłosiło 24 osoby.
W dniach 25-27 sierpnia zaplanowaliśmy letnie Warsztaty dla
przewodników posokowców i tropowców na terenie OHZ Krystyna
Nadleśnictwa Kluczbork. Zakwaterowanie dla uczestników i ekipy

33

szkoleniowej zarezerwowano w Pałacu w Radomierowicach. Ze względu na
wyjazd członków zarządu klubu na ISHV Suche do Szwajcarii w
pierwszych dniach września, postanowiliśmy zorganizować drugą turę
warsztatów dla przewodników pod koniec sierpnia. Późniejszy termin
wrześniowy jest niemożliwy ze względu na rykowisko jeleni.
Od 4-8 września delegacja Klubu Posokowca weźmie udział w
Zjeździe ISHV i Konkursie ISHV Suche w Szwajcarii. W 2017 roku
planowy zjazd i konkurs ISHV organizuje Szwajcarski Klub Posokowca SSC. Centrum ISHV Suche – 2017 znajdować się będzie w Kantonie Glarus
w alpejskiej miejscowości Elm. Dziwi nas nieco tak wczesny termin
organizacji Zjazdu i związanego z nim konkursu posokowców na
naturalnych postrzałkach. Mamy jednak nadzieję że organizatorzy wiedzą
co robią i potrafią zabezpieczyć kilkanaście postrzałków dla posokowców
biorących udział w konkursie.
Zarząd klubu wytypował do reprezentowania Polski na konkursie ISHV
Macieja Kopcia z suką posokowca bawarskiego ELZA z Brzozowej Akacji.
Mamy nadzieję, że znajdę się chętni klubowicze którzy zechcą wziąć udział
w tej prestiżowej imprezie w charakterze obserwatorów.
7 października odbędzie się XX Międzynarodowy Konkurs
Posokowców w Orzechowie k/Olsztyna, organizowany przez ZO PZŁ w
Olsztynie i Komisję Upowszechniania Psa Myśliwskiego Mazurskiej ORŁ.
Jest to jeden z najstarszych w Polsce międzynarodowych konkursów
posokowców. Jedyny w swojej atmosferze na Orzechowskiej leśnej polanie,
poprzedzony mszą myśliwską w miejscowym kościółku. Na tym konkursie
od wielu lat czołowe lokaty zdobywają posokowce należące do członków
klubu. Mamy nadzieję że i w tym roku będzie podobnie.
W okresie od 2-6 listopada, po raz pierwszy w ciągu 5-ciu dni,
zaplanowaliśmy przeprowadzenie XI Memoriału im. B. Gierszewskiego
zorganizowanego przez Komisję Kynologiczną ORŁ w Opolu i Klub
Posokowca. Do udziału w Memoriale zostaną zaproszeni przewodnicy i
sędziowie z klubów członkowskich ISHV oraz zostaną wybrani
przewodnicy z Polski. Zarząd podjął decyzję o organizacji w tym roku
kolejnego XI Memoriału im. B. Gierszewskiego. Poprzedni X Memoriał
odbył się w 2015 roku.
Co prawda we wrześniu odbędzie się w Szwajcarii ISHV Suche ale nie
koliduje on z naszym memoriałem. Również na Słowacji i w Czechach nie
są planowane konkursy rangi międzynarodowej. XI MBG będzie jedyną
oprócz szwajcarskiej tego typu imprezą w Europie.
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Mamy nadzieję że z zaproszenia do udziału w memoriale skorzystają
czołowi europejscy przewodnicy ze swoimi posokowcami.
Na centrum memoriałowe zarezerwowaliśmy Pałac „Kopiec” w
Radomierowicach. Mamy nadzieję że to urokliwe miejsce sprzyjać będzie
doskonałej atmosferze na memoriale.
Preliminarz budżetowy na 2017 rok.
Przewidywane główne koszty w 2017 roku to:
- Druk Biuletynu Klubowego – 3284 zł
- Druk zaproszeń i informatorów na Memoriał B. Gierszewskiego – 1000 zł
- Zakup czapeczek klubowych – 890 zł
- Znaczki pocztowe i artykuły biurowe – 500 zł
- Program księgowy – 1310 zł
- Podatki i opłaty – 200 zł
- Składka do ISHV ( 400 €) – 1800 zł
- Koszty organizacji MBG – 3000 zł
- Zużycie materiałów -300 zł
- Hosting i domena internetowa – 160 zł
Łącznie planowane koszty to 12.444 zł.
Planowane przychody:
- Składki członkowskie – 7200 zł
- Wpisowe do klubu – 1000 zł
- Opłaty hodowlane (eksport, import szczeniąt, krycia zagraniczne) – 1000
zł
- Darowizny i dotacje – 3000 zł
- Odsetki bankowe – 2 zł
Łącznie planowane przychody to 12.202 zł.
Tak więc zakładany wynik finansowy na 2017 rok to strata w wysokości
242 zł.
Posiadając na koniec maja na koncie bankowym kwotę 15.434,35 zł,
zakładana strata nie stanowi zagrożenia dla działalności klubu.
Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony plan pracy
oraz preliminarz.
Został on jednogłośnie przyjęty.

35

Ad.12 Dyskusja i wolne wnioski.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Uczestnicy zebrania
zabierali głos w bieżących sprawach dotyczących działalności klubu oraz
problemach i sukcesach w bieżącej pracy ze swoimi posokowcami. Jednak
żadne konkretne wnioski nie zostały zgłoszone.
Ad. 13 Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów
Przewodniczący poprosił Komisję Uchwał i Wniosków o
odczytanie podjętych uchwał i zgłoszonych wniosków w trakcje Walnego
Zebrania.
Komisja stwierdziła że żadne wnioski ani projekty uchwał nie zostały
zgłoszone.
Ad.14 Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Przewodniczący Kolega Wojciech Galwas stwierdził wyczerpanie
porządku obrad Walnego Zgromadzenia i podziękował wszystkim za
uczestnictwo i za sprawny jego przebieg.
Na tym Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Klubu Posokowca Członka
ISHV zakończono.
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Przewodniczący:

Protokółował:

Wojciech Galwas

Jakub Rudziński

Sprawozdanie hodowlane za 2017 rok.
W rękach członków klubu, na koniec 2017 roku, znajdowało się 136
posokowców. Z czego 110 to posokowce bawarskie, a 26 to posokowce
hanowerskie.
POSOKOWCE HANOWERSKIE
W klubie zarejestrowanych jest obecnie 26 posokowców w tym 15 psów i
11 suk. Wśród nich 9 psów posiada uprawnienia reproduktorów i 3 suki
posiadają uprawnienia hodowlane.
Wydano zgodę na import jednego szczeniaka ze Słowacji i jednego
szczeniaka z Węgier.
W związku ze sprzedażą szczeniąt posokowca hanowerskiego do krajów
członkowskich należących do ISHV przez jednego z członków klubu, bez
uzyskania zgody i braku zawiadomienia o tym fakcie Przewodniczącego ds.
hodowlanych. Zarząd klubu podjął uchwałę o wykluczeniu członka i jej
hodowli z szeregów Klubu Posokowca.
POSOKOWCE BAWARSKIE
Według posiadanych danych w rękach członków klubu znajduje się 110
posokowców bawarskich, 42 psy i 68 suk.
Uprawnienia reproduktorów posiada 17 psów, a uprawnienia suk
hodowlanych 14.
Zgłoszono do Klubu trzy mioty które dały w sumie 22 szczeniaków tym 12
piesków i 10 suczek.
Wydano zgodę jednemu członkowi klubu który wystąpił o krycie klubowej
suki hodowlanej reproduktorem z Niemiec.
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Wydano 6 zezwoleń na krycie zagranicznej suki hodowlanej klubowym
reproduktorem, w tym 4 zgody na Słowację i 2 zgody do Czech.
Wydano zgody na import 5 szczeniaków ze Słowacji.
Nie wydano zgody na dwa importy szczeniaków ze Słowacji w stosunku do
osób które podawały się stronie słowackiej za członków naszego klubu lecz
ich dane nie widniały w ewidencji członków klubu.
Wydano zgodę na export 4 szczeniaków, w tym do Niemiec 2 psy, do
Belgii 1 pies i do Czech 1 pies.
W roku 2017 przyznano posokowcom bawarskim, 11 Winiet użytkowości
ISHV zgodnie z przepisami obowiązującymi w Klubie.
W tym 8 winiet przyznano z tytułu zaliczenia przez posokowce wymogów
regulaminowych w tym Próby Głównej i 3 winiety z tytułu sprzedaży
szczeniaków do klubów członkowskich ISHV.

Wice Przewodniczący ds. Hodowlanych
Jakub Rudziński

38

39

Data
urodze
-nia

Wurfdatum

200806-16

201105-24

201607-18

2015.0
2.18

Nazwa i
przydomek
psa

Name des
Hundes

AMIGO z
Kaszubskich
Piachów

ARES
Kołobrzeski
Rewir

Avar
Nagykunsági
Szikes

BAS z Tropu
Kamionki

PKR.VI-19919

PKR.VI-21206

PKR.VI-16090

PKR.VI-13009

Zuchtbuchnummer

Numer
rodowodu

MAJSI
Wietcisa

Kalistói Ali

EROS z
Javornickie
Louky

LOLA
Heiteri

FURIA Z Boru
nad Pasłęką

Mutter

Matka

Szendtpéterf
öldi Aida

KOLT
Borowy Kąt

KAZAN z
Mĕdniku

Vater

Ojciec

HD-A

HD-A

HD-A

HD-A

HD

Dysplazja

Numer
Winety
ISHV
Vignette
Nummer

KPP-III st.

KPP - I st.

KPP – III
st.

KPP – I st.

Titel bei den
Hundeausstellungen

Titel der
Arbeit-en

CWC,BOS

Mł.Ch.PL

Ch.PL, BIS,
BOB

Tytuły
wystawowe

Tytuły
pracy

Rafał Walczyński
Mobil: +48 532232541
e-mail:
rafal.walczynski@neostra
da.pl

Marcin Jaros
Mobil: +48 600287130
e-mail:
marcin.jaros@gmail.com

Robert Iwicki
Mobil: +48 602280589
e-mail:
robert.iwicki@gmail.com

Marcin Breliński
Mobil :+48 602186722
e-mail:
mec.brelinski@wp.pl

Besitzer
Mobil / e-mail

Właściciel

POSOKOWIEC HANOWERSKI / HANNOVERSCHER SCHWEISSHUND
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200604-04

201405-08

200805-17

201305-02

201501-18

BARI
Ponowa

DAKY
z Jeleni louky

EGON z
Brdské
hájenky

EGON z
Wonnej
Doliny

MORIS
Borowy Kąt
FCI

PKR.VI-19290

PKR.VI-17797

PKR.VI-14154

PKR.VI-18683

PKR.VI-11478

BARI
Ponowa

EROS z
Javornické
louky

KANIA
Borowy Kąt

AJA Ponowa

ASIKA od
Tripanskeho
kamene

HB-A

HD-A

HD-A

HD-A

Azzy z
Borečského
lesa

Elvis von der
Brandschmiede

SEMEK vom
Silberbach

HD-A

DENA
Hrabov Potok

IWAN von der
Konigsbuche

PP – Ist.
KPP - I st.

KPP – III
st.

KPP - I st.

KPP – I st.

KPP – I st.

Zw.KL.
2015,BOBx3,
NDPx2,CACIBx
2, CWCx3

BOSx3,NDPx3,
CWCx3
CACIBx2

Waldemar Paszkiewicz
Mobil: +48 693982179
e-mail:

Witold Grabski
Mobil: +48 664936030
e-mail: witoldgrabski@wp.pl

Wiesław Popławski
Mobil :+48 507072562
e-mail:

Piotr Szewczyk
Mobil: +48 500148092
e-mail:
aron.rewir75@wp.pl

Waldemar Paszkiewicz
Mobil: +48 693982179
e-mail:
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Data
urodzen
ia

Wurfdat
um

201105-24

201209-22

201404-25

Nazwa i
przydomek
psa

Name des
Hundes

ABRA
Kołobrzeski
Rewir

AIRIN od
Ztraceného
parohu

Carmen z
Borečského
lesa

PKR.VI-18294

PKR.VI-16642

PKR.VI-15724

Zuchtbuchnu
mmer

Numer
rodowodu

BEGGI z
Jeleni louky

Atma z
Jeleni louky

Elvis
von der
Brandschmiede

LOLA
Heiteri

Mutter

Matka

ENDY
spod Dubia

KOLT
Borowy Kąt

Vater

Ojciec

HD-A

HD-A

HD-A

HD

Dyspla
-zja
Vignete
Nr ISHV

Numer
Winety
ISHV

KPP – I
st.,KPP –
III st.

KPP – I
st. CPC

KPP – I
st.

Titel der
Arbeiten

Tytuły
pracy

BOBx3, NDSx3,
CACIBx2, CWCx3,
Zw.Polski - 2016

Ch.PL,
Zw.KL,
BOS

Bartosz Pawelski
Mobil: +48 602633533
e-mail:
biuro@halabanahatravel.pl

Zygmunt Krzemień
Mobil: +48
e-mail:
zygmuntkrzemien@wp.
pl

Zbigniew Śniadała
Mobil: +48 668031809
e-mail:

Besitzer
Mobil / e-mail

Titel bei den
Hundeausstellungen
Ch.PL.

Właściciel

Tytuły
wystawowe

POSOKOWIEC HANOWERSKI/ HANNOVERSCHER SCHWEISSHUND
Wykaz suk hodowlanych. Stan na 01.01.2018 r. / Verzeichnis der Zuchthündinnen. Stand für 2018 Jahr

42

Data
urodze
-nia

Wurfdatum

201505-23

201504-14

201207-09

201007-23

Nazwa i
przydomek
psa

Name des
Hundes

AKIM Biały
Trop

ATAMAN z
Krainy
Przodków

ATAN
Czeladnik
Łowiska

BACO z
Babskiego
Jaru

PKR.VI16058

PKR.VI16608

PKR.VI19419

PKR.VI19152

Zuchtbuchnummer

Numer
rodowodu

KASTOR znad
Warciańskich
Tataraków

BEY z
Tymbarskiej
Kniei

BETA z
Niebieskich
Źródeł

BRENDA z
Babskiego
Jaru

WATRA z
Krainy
Przodków

HD-A

HD-A

HD-A

HD-A

FATA
Vratna
dolina

HUGO z
Liptovskych
Revuc

CANTO
z Ivetkinho
dvora

HD

Dyspla
-zja

Mutter

Matka

Vater

Ojciec

Pieczęć
ISHV

0764

0767

Numer
Winety
ISHV
Vignette
Nummer

KPP – I st.

KPP – I st.
KPP – III st.

PP – I st.
KPP – I st.
Res.CACIT

PP – I st.

Titel der
Arbeiten

Tytuły
pracy

ZwKl 13,14
CACIB x 3
BOB, BOG

CHPL

Rafał Malec
Mobil :+48 519082062
e-mail:
admin@rmuchwyty.
com.pl
MłChPL,,ChPL
ZwMł X 4, NJ X 4,
CWC X 2, CACIB,
BOB,BOG

Krzysztof Wyleziński
Mobil :+48 601813644
e-mail:

Andrzej Kuna
Mobil :+48 509936619
e-mail: andrzej1973.1973@o2.pl

Wojciech Dulski
Mobil :+48 602879231
e-mail: wojciech.dulski@
gmail.com

Besitzer
Mobil / e-mail

Właściciel

CWC,
NDP,
BOS

Titel bei den
Hundeausstellungen

Tytuły
wystawowe
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200906-20

201006-05

201206-08

201001-14

201007-04

201209-09

BARY Leśny
Akord

BEN Flanka z
Kopytowskich Bud

CANTO z
Ivetkinho
dvora

DERYL od
Reky
Hvozdnice

DIABLO
Zimny Trop
FCI

FARES z
Brzozowej
Akacji

PKR.VI16604

PKR.VI14990

PKR.VI14330

PKR.VI17955

PKR.VI15584

PKR.VI14731

KASTOR znad
Warciańskich
Tataraków

GERO
Lesnícka lúka

KASTOR znad
Warciańskich
Tataraków

CESAR z
Novodomskych
Bazin

FOKUS z
Wilczewskich
Wydm

WOTAN vom
Wiesacker

ORNETA
Conductus

FANTA z
Żywieckich
Łączek

FATY Odkaz
Diany

FIDA
Demjanka

FLANKA z
Bagiennych
Borów

ORA
Conductus

HD-A

HD – A

HD-B

HD-A

HD-A

HD-A

0757

Pieczęć
ISHV

Pieczęć
ISHV

0755

Pieczęć
ISHV

Int.Ch.Pr.
Zw.Pr-14
PP – I st.
PP – II st. –
XI MBG
KPP - I st.
x7

PP – I st.
KPP – I

KPP I st.

PP – III st.
KPP – I st.

PP – I st.
KPP – I st.

PP – I st.

Mł.Ch.PL, Ch.PL
Int.Ch.

ChPL

ChPL

BOB,NDP,CWC,
CACIB

Grzegorz Bojanowski
Mobil: +48 602571908
e-mail: bojan@op.pl

Łukasz Dzierżanowski
Mobil: +48 606483493
e-mail:
lu.dzie@gmail.com

Adam Paliński
Mobil: +48 609408848
e-mail:
adampalinski@gmail.com

Rafał Malec
Mobil :+48 519082062
e-mail:
admin@rmuchwyty.com.
pl

Piotr Kaźmierczak
Mobil:+48 606723613
e-mail:piotrscigus@wp.pl

Krzysztof Szafrański
Mobil :+48 600672325
e-mail:
szafranski.dekretow@
interia.pl
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201006-05

200807-02

201408-19

201401-02

201404-30

200606-03

201010-02

GREY ze
Starej Rzeki

I’M NEPTUN
Russet Tails
FCI

JURA ze
Starej Rzeki

REX z Doliny
Dojcy

SEEKER
Bayerisches
Blud
Tesab-Aksed

SKY
Hubertowy
Druh FCI

UNIKAT z
Krainy
Przodków

PKR.VI15388

PKR.VI10962

PKR. VI –
18414

PKR.VI17670

PKR.VI18961

PKR.VI13524

PKR.VI15035

CIRIO z Dundisk

KARISSO
Strzelec ze
Szczytna

KASTOR znad
Warciańskich
Tataraków

GINA Herbu
Czarna
Maska

SAMBA
Długoucha

HD-A

HD - A

HD-A

HD-A

LENA
z Doliny
Dojcy

GORA
Ponowa

HD-A

BELLA z
Łowisk
Puszczy
Bydgoskiej

CAR spod
Orlieho
hniezda
SZAMAN
Dusza Leśna

HD – A

HD – A

AVILA
Jurex

ESKA ze
Starej Rzeki

GERO Lesnícka
lúka

GAZDA z
Jeleniego
Zdroju

0751

Pieczęć
ISHV

0765

0756

Pieczęć
ISHV

PP – II st.
KPP – II st.

PP – II st.
KPP - III st.

KPP – I st.

PP – I st.
KPP – I st.

PP – I st.
KPP – I st.

KPP – I st.

PP – I st. X
MBG 2015
II – st.
Putovna
cena 2016

Ch.D (VDH)

Mł.ChPL, ChPL

CWC, NDP, BOB

ChPL, BOB, BOS,
NDS x 2 CWC x 2

ChPL

BOB,
CACIB,
ChPL

Karolina Płońska
Mobil: +48 883960003
e-mail: plonskakarolina@
bluewin.ch

Piotr Radomski
Mobil: +48 604536937
e-mail:
samba_tcz@wp.pl

Wojciech Galwas
Mobil: +48 605850288
e-mail:
wojciechgalwas@wp.pl

Mikołaj Hus
Mobil: +48 663941959
e-mail:
mikolaj_hus@interia.pl

Mariusz Pawelczyk
Mobil: +48 606489268
e-mail: plik@o2.pl

Roma Ryszkowska
Mobil: +48 505522344
e-mail: roma.rysz@wp.pl

Waldemar Abucewicz
Mobil: +48 515245404
e-mail:
waldekabucewicz@wp.pl
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2012-07-09

2013-09-10

2014-02-14

2013-03-26

BETTI z
Mszczonowskiej
Sfory

BONA
Kráľova hoľa

BŹDZIĄGWA
Czarci Nos

Wurfdatum

Name des
Hundes

AYA
Czeladnik
Łowiska

Data
urodzenia

Nazwa i
przydomek
psa

PKR.VI-16990

PKR.VI-18332

PKR.VI-17469

PKR.VI-16965

Zuchtbuchnummer

Numer
rodowodu

BIXI z
Babskiego
Jaru

FLORA
spod
Oblika
BABKA
CYTRYNOWA Hazba

HUGO z
Liptovských
Revúc
AMATOR z
Brzezińskiej
Kniei

BRENDA z
Babskiego
Jaru

Mutter

Matka

PROFESOR
BAWAR z
Jeleniego
Zdroju

BEY z
Tymbarskiej
Kniei

Vater

Ojciec

HD-A

HD-A

HD-A

HD-A

HD

Dysplazja

0752

0761

0758

Numer
Winiety ISHV
Vignette
Nummer
ISHV

PP – II st.

PP - III st.

KPP – I st.

KPP -I st.
KPP – III st.

Titel der
Arbeit-en

Tytuły pracy

BOS,
NDS,CWC,

MŁCHPL,MŁZ
WKL-14,
CHPL,C.I.B.,C.
I.EZWPL 15BE,16-DE, 16
BEN 16,
ZWKLPL16,
ZW.EUR 16
Res.CACIB,
CWC x 2,
NDS, ZPP

MŁCHPL,CHP
L

Titel bei den
Hundeausstel
lu-ngen

Tytuły
wystawowe

Mikołaj Włocławski
Mobil: +48 507162270
e-mail:
basiawloclawska@gmail
.com

Robert Maślanka
Mobil: +48 660492253
e-mail:

Krzysztof Witkowski
Mobil: +48 513332709
e-mail: kris76-07@o2.pl

Andrzej Kuna
Mobil: +48 509936619
e-mail: andrzej1973.1973@o2.pl

Besitzer
Mobil / e-mail

Właściciel
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2011-06-12

2014-01-23

2012-06-08

2014-08-07

2011-05-03

2013.10.04

DAISY z
Brzozowej
Akacji

DONA ze
Starej Grobli
(FCI)

ELZA z
Brzozowej
Akacji

ELZA z
Vlárskeho
priesmyku

FATA Vratna
dolina

FIONA
Airgialla

PKR.VI-17704

PKR.VI-15776

PKR.VI-18738

PKR.VI-10201

PKR.VI-17939

PKR.VI-15042

GRACIA
Čajmar

CESY z
Prameňov
Turca

AXA z
Tymbarskiej Kniei

CESAR z
Novodomských bažin

HARRY ze
Zavorniku

HD-A

HD-A

HD-A

HD-A

HD-A

TOSCA ze
Starej
Grobli
(FCI)

ORNETA
Conductus

HD-A

ORNETA
Conductus

IZAK Jágrová

WOTAN
vom
Wiesacker

FLET z
Wilczewskich Wydm

KASTOR
znad
Warciańskich
Tataraków

Pieczęć
ISHV

0760

Pieczęć
ISHV

KPP – I st.

Wiesław Cholewa
Mobil: +48 605332419
e-mail: chan@onet.pl

Andrzej Filipiak
Mobil: +48 664430110
e-mail:
andrzej.filipiak60@gmai
l.com

PP – I st.
KPP I st. x 12
VIII MBG - III
XV MFK – III
34 ISHV Suche
Knüllwald 2 x III st

Maciej Kopeć
Mobil: +48 606437272
e-mail:
maciekbosco@tlen.pl

Grzegorz Maciąg
Mobil: +48 601562862
e-mail:
antyki@rokoko.pl

Robert Maślanka
Mobil: +48 660492253
e-mail:

CHPL

CHPL

PP – III st.

PP – I st.

KPP – I st. x 2
KPP - III st.

KPP – I st.

Marcin Kunikowski
Mobil: +48 604087381
e-mail:
kunikowski@op.pl
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2015.05.22

2011-06-03

2014-09-24

2010-03-10

KAJA z
Tymbarskiej
Kniei

KSENA z
Bańskiego
Boru FCI

NABILA Red
Samir FCI

TOSCA ze
Starej Grobli

PKR.VI-14620

PKR.VI-18583

PKR.VI-16032

PKR.VI-19281

RUDA
BAHINYA z
Jeleniego
Zdroju

IWO z
Akacjowej
Doliny
RIKA z
Dzikiego
Raju

WENA z
Klanu
Posokowców

FLET z
Wilczewskich
Wydm

CID Jeleni
cesta

BLAI
Domus
Amberg

CANTO z
Ivetkinho
dvora

HD-A

HD-B

HB-A

HD-A

0754

0766

KPP I st.

KPP-I st.
KPP-III st.

PP – I st.
KPP I st.x7

PP-I st.
KPP – I st. X 2
KPP III st.
CPC

Ch.PL, Int.Ch.

ZWMŁ,CWC

CHPL

Elżbieta Drabińska
Mobil: +48 713132171

Bartosz Płucienniczak
Mobil: +48 691905203
e-mail: kung234@wp.pl

Józef Żurowski
Mobil: +48 691963848
e-mail:
barbarazurowska@wp.

Małgorzata Schram
Mobil: +49 1621003336
e-mail:
schrammargaret@gmail
.com

Mioty posokowców bawarskich w 2017 roku

1. Hodowla: z Lasów nad Wartą FCI
Hodowca: Krzysztof Witkowski
Data urodzenia: 2017-02-23
Ojciec: DONER z Rychlebu
Matka: BETTI z Mszczonowskiej Sfory FCI
Szczenięta: imię, płeć nr tat./chip
1.

DOGWOOD, pies, 616093900283439

2.

DONER JUNIOR, pies, 616093900283556

3.

DAKAR, pies, 616093900344970

4.

DENAR, pies, 616093900344926

5.

DICON, pies, 616093900345006

6.

DUBLET, pies, 616093900283696

7.

DIANA, suka, 616093900252380

2. Hodowla: Leśny Drań
Hodowca: Bartosz Płucienniczak
Data urodzenia: 2017-05-06
Ojciec: CANTO z Ivetkinho dvora
Matka: NABILA Red Samir FCI
Szczenięta: imię, płeć nr tat./chip
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Psy: od nr Y243 do nr Y245
Suki: od nr Y247 do nr Y250
3. Hodowla: Leśny Akord FCI
Hodowca: Maciej Kopeć
Data urodzenia: 2017-05-20
Ojciec: ANTON von der Hirhhatz
Matka: ELZA z Brzozowej Akacji
Szczenięta: imię, płeć nr tat./chip
1.

DAKAR, pies, chip:

932001000587728

2.

DAGO, pies, chip:

932001000587735

3.

DION, pies, chip:

932001000587734

4.

DAKOTA, suka, chip:

932001000587722

5.

DASZA, suka, chip:

932001000587729

6.

DIANA, suka, chip:

932001000587724

7.

DRAKA, suka, chip:

932001000587725

8.

DEISY, suka, chip:

932001000587740
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Aktualnie obowiązujące wzorce posokowca hanowerskiego
i posokowca bawarskiego.
26.05.2015/DE
FCI-Standard Nr.213
HANNOVER'SCHER SCHWEISSHUND
POSOKOWIEC HANOWERSKI
Kraj pochodzenia rasy: Niemcy
Data publikacji obwiązującego standardu: 19.03.2015
Użytkowość: pies tropiący, posokowiec.
Zgodnie ze swoim pierwotnym myśliwskim zastosowaniem jako rasa
wyspecjalizowana w poszukiwaniu postrzałków zwierzyny grubej
posokowiec hanowerski musi posiadać wszystkie wymagane cechy
użytkowe pozwalające mu skutecznie pracować nawet na najtrudniejszych
tropach postrzałków.
Użytkowość musi być potwierdzona odpowiednimi myśliwskimi próbami
pracy przeprowadzonymi przez organizacje zrzeszone w FCI.
Klasyfikacja FCI:
Grupa 6 - psy gończe, posokowce i rasy pokrewne, sekcja 2 – posokowce.
Podlega próbom pracy, zaświadczającym o ich przydatności w łowisku.
Krótki rys historyczny:
Posokowce hanowerskie prawie nie odróżniają się od pierwotnego psa
tropiącego z okresu średniowiecza. Pies tropiący wywodzący się z psów
gończych odgrywał swoją wyjątkową rolę już w czasach plemion
germańskich (ok. 5 wieku naszej ery). Wraz z nastaniem ery broni palnej
zmieniły się metody polowań na zwierzynę grubą. Zrodziła się potrzeba
poszukiwania postrzałków. Ówczesny pies tropiący - tzw. Leithund wykazywał najlepsze predyspozycje do pracy na tropie rannej zwierzyny i z
niego właśnie powstał późniejszy posokowiec niemiecki. Ta nazwa rasy
utrzymywała się do czasu kiedy to łowczowie z dworu króla hanowerskiego
przejęli opiekę nad rasą. Właśnie na tym dworze prowadzono hodowlę i
udoskonalano metody szkoleniowe posokowców. Tak oto z posokowca
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niemieckiego powstał posokowiec hanowerski, który od 1894 roku jest pod
opieką Verein Hirschmann e.V., klubu zajmującego się hodowlą tej rasy.
Od tego czasu hodowla tej rasy znajduje się pod ścisłą kontrolą
użytkowości sprawdzanej wyłącznie podczas pracy na postrzałkach
zwierzyny grubej.
Dysertacja dr. Wolfa-Eberhardta Bartha na wydziale leśnictwa
Uniwersytetu Georga-Augusta w Getyndze pod tytułem „Posokowiec
hanowerski jako przykład rozwoju rasy niemieckiego psa myśliwskiego”
(wydana przez Landesjagdverbands Freie und Hansenstadt Hamburg e.V.,
Landesjaegerschaft, Zeszyt 2, Hamburg 1970, 96 s.), jest opracowaniem
naukowym pozwalającym na poznanie historii tej starej rasy niemieckich
psów myśliwskich, która bez wątpienia zasługuje na miano niemieckiego
dziedzictwa kulturowego (posokowiec niemiecki).
Wygląd ogólny:
Wygląd ogólny użytkowego posokowca hanowerskiego to średniej
wielkości, proporcjonalny i silny pies, z dobrze ustawionymi, silnie
umięśnionymi przednimi i tylnymi kończynami umożliwiającymi mu
wydolność w pracy. Zbyt wysokie kończyny i przebudowany przód
przeszkadzają podczas pracy dolnym wiatrem i nie są w typie rasy. Szeroka
i głęboka klatka piersiowa zapewnia dużo pojemności płucom i umożliwia
wydolność w długich i wyczerpujących gonach. Lekko pomarszczone czoło
i przejrzyste, ciemne oko nadają posokowcowi hanowerskiemu typowy dla
niego poważny wyraz. Typowym dla rasy jest ponadto czerwone
umaszczenie, które może występować od jasnoczerwonego poprzez
ciemnoczerwone z pręgowaniem, do prawie czarnego umaszczenia, tworząc
wiele wariantów kolorystycznych.
Proporcje ciała:
a) długość ciała/wysokość w kłębie: 1,4:1
b) głębokość klatki piersiowej/wysokość w kłębie: 0,5: 1
c) długość kufy/ długość głowy: 0,5do 1
Zachowanie, charakter:
Spokojny i pewny charakter, przy tym doskonale porozumiewa się ze
swoim przewodnikiem, ale nieufny w stosunku do obcych. Wysoka
zdolność koncentracji w czasie tropienia z wyraźnie objawiającą się więzią
z przewodnikiem.
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Głowa: czoło lekko pomarszczone
Mózgoczaszka:
Czaszka: szeroka, rozszerzająca się ku tyłowi, płasko wysklepiona. Guz
potyliczny słabo zaznaczony. Łuki brwiowe, patrząc z boku, wyraźnie
zaznaczone.
Stop: przeważnie mocno zaznaczony, u psów wyraźniejszy.
Trzewioczaszka:
Nos: szeroki, najczęściej czarny, rzadko ciemnobrązowy. Nos duży,
szeroki, skrzydełka nosa dobrze rozwarte. Grzbiet nosa lekko wysklepiony
lub prawie prosty, u psów bardziej wysklepiony. W kierunku czoła
stopniowo zwężający się.
Kufa: mocna, szeroka i głęboka, dobrze rozwinięta (około 50 % długości
głowy).
Wargi: opadające i dobrze zaokrąglone.
Szczęka i uzębienie: szczęka normalnie rozwinięta mocna i szeroka,
zapewniająca wszystkim 42 zębom wystarczająco miejsca. Zgryz nożycowy
lub cęgowy.
Szczęki: silnie umięśnione i bardzo silne.
Oczy: niewystające ani też nie za głęboko osadzone, dobrze zamykające się
powieki, tęczówki ciemnobrązowe. Oczy wolne od ektropium i entropium.
Uszy: średniej długości, wysoko i szeroko osadzone, gładkie i bez fałd,
blisko przylegające do głowy, dolna krawędź zaokrąglona.
Szyja: długa i silna, rozszerzająca się stopniowo w kierunku klatki
piersiowej. Podgardle pełne i luźne, lekki łałok dopuszczalny.
Tułów:
Górna linia: długa, często lekko przebudowana.
Kłąb: dobrze zaznaczony, mocne osadzenie szyi.
Grzbiet: mocny.
Lędźwie: przy lekkiej wypukłości szerokie i giętkie.
Zad: szeroki i długi, lekko opadający w kierunku ogona.
Klatka piersiowa: głęboka i pojemna, bardziej głęboka niż szeroka.
Linia dolna i brzuch: stopniowo wstępująca, brzuch lekko podciągnięty.
Ogon: wysoko osadzony, długi i lekko wygięty. U nasady mocny,
zwężający się stopniowo ku końcowi.
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Kończyny:
Kończyny przednie:
Informacje ogólne: widziane z boku ustawione prostopadle do tułowia i
proste. Widziane z przodu proste, proporcjonalne do tułowia.
Łopatki: płasko przylegające, solidnie umięśnione, dobrze ukośnie ułożone.
Długie przedramię.
Łokieć: dobrze ułożony do tyłu i przylegający.
Przedramię: proste i dobrze umięśnione.
Staw nadgarstkowy: szeroki i prawie prosty.
Śródręcze: nigdy całkiem pionowe.
Łapy: mocne, okrągłe. Palce dobrze wysklepione i ciasno przylegające.
Poduszki duże i jędrne. Silne pazury.
Kończyny tylne:
Informacje ogólne: kończyny tylne widziane z boku są ustawione lekko do
przodu lub lekko do tyłu. Dobrze kątowane. Widziane z tyłu proste.
U proporcjonalnego psa średniej wielkości, długość tułowia jest większa niż
wysokość. Miednica: szeroka i pojemna.
Udo: silnie umięśnione.
Kolano: kąt stawu kolanowego większy niż 120°.
Podudzie: proste i suche.
Staw skokowy: szeroki i mocny.
Śródstopie: prawie prostopadłe do podłoża.
Łapy: okrągłe, palce zwarte.
Chody:
Opanowane wszystkie rodzaje chodu. Porusza się energicznie i sprężyście.
Podczas pracy preferowany jest stęp i galop.
Skóra:
Gruba, luźna, na głowie przeważnie pofałdowana, rzadziej w okolicach
szyi. Typowe jest pomarszczone czoło.
Okrywa włosowa:
Włos: krótki, gęsty, twardy lub nawet szorstki. Jedynie na wewnętrznej
części ud dłuższy i grubszy. Owłosienie na ogonie jest gęste i twarde, na
jego wewnętrznej stronie dłuższe i grubsze.
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Umaszczenie:
Od jasnej do ciemnej czerwieni jeleniej, mocniej lub słabiej pręgowane, z
maską lub bez. Białe znaczenia na przedpiersiu małej wielkości są
tolerowane.
Wzrost i waga:
Wysokość w kłębie:
Psy: 50-55 cm.
Suki: 48-53 cm.
Waga:
Psy: 30- 40 kg.
Suki: 25- 35 kg.
Wady:
Wszelkie odchylenia od w/w punktów powinny być traktowane jako wady
obniżające ocenę w zależności od stopnia ich nasilenia oraz ich wpływu na
stan zdrowia i kondycję fizyczną psa.
- Kwadratowa sylwetka.
- Cienka kość.
- Wady uzębienia: brak P I lub innych zębów. Przodozgryz lub tyłozgryz.
- Ektropium i entropium.
- Pofałdowane lub za małe uszy.
- Mocno przebudowany tył.
- Grzbiet łękowaty lub karpiowaty.
- Beczkowata klatka piersiowa.
- Mocno skrzywiony lub cienki ogon.
- Strome lub luźne łopatki.
- Krowia lub beczkowata postawa kończyn.
- Rozstawione palce, zajęcza łapa.
Wady dyskwalifikujące:
- Agresja lub nadmierna lękliwość.
-Wyraźnie występujące wady fizyczne i zaburzenia behawioralne
(psychiczne) powodują dyskwalifikację.
- Częste i nasilone występowanie w/w wad są dyskwalifikujące.
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Ponadto:
- Samce muszą mieć dwa prawidłowo wykształcone jądra całkowicie
umieszczone w worku mosznowym.
- Do hodowli powinny być dopuszczone tylko osobniki klinicznie i
funkcjonalnie zdrowe, odpowiadające standardowi rasy.

Tłumaczenie:
Małgorzata Schram
Bartosz Możdżeń
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FCI –Standard nr. 217
Posokowiec Bawarski
(BAYERISCHER GEBIRGSSCHWEISHUND)
Kraj pochodzenia rasy: Niemcy
Data publikacji obowiązującego standardu: 22.08.2017
Użytkowość:
Zgodnie ze swoim pierwotnym myśliwskim zastosowaniem jako rasa
wyspecjalizowana w poszukiwaniu postrzałków zwierzyny grubej.
Posokowiec bawarski musi posiadać wszystkie wymagane cechy użytkowe
pozwalające mu skutecznie pracować nawet na najtrudniejszych tropach
postrzałków.
Użytkowość musi być potwierdzona odpowiednimi próbami pracy.
Klasyfikacja FCI:
Grupa 6 - psy gończe, posokowce i rasy pokrewne, sekcja 2 – posokowce.
Podlega próbom pracy, zaświadczającym o ich przydatności w łowisku.
Krótki rys historyczny:
Wszystkie tropowce i posokowce pochodzą od pierwotnych psów
myśliwskich – psów gończych. Psy gończe są wytrzymałe w akcji, mają
czuły węch i pewnie trzymają się tropu zarówno drobnej, jak i grubej
zwierzyny. Początkowo do składu sfory wybierano te gończe, które
najlepiej trzymały się tropu i prowadząc je na otoku poszukiwano wraz z
nimi zwierzyny ranionej podczas polowania. Właśnie od takich psów
gończych, najspokojniejszych i najbardziej posłusznych, wyselekcjonowano
później tropowce (pracujące wyłącznie na czystym /niesfarbowanym/ i
zimnym /starym/ tropie) oraz posokowce (pracujące wyłącznie na
sfarbowanym tropie zwierzyny, uważane początkowo za „tropowce o
rozpieszczonym nosie”). Pod koniec XVIII wieku i w początkach XIX
wieku prowadząc krzyżówki z genetycznie dość zbliżonymi rasami
otrzymano aktualnego posokowca hanowerskiego.
Po rewolucji w 1848 roku i po podziale dużych terytoriów łowieckich
zaniechano dawnych metod polowania na rzecz polowania z zasiadki i z
podchodu. W tej epoce ulepszona została także broń palna. Zrodziło się
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zapotrzebowanie na psa pracującego po strzale. W obwodach łowieckich
położonych w górach niezbędne było posiadanie psa, który, mimo iż
wyspecjalizowany do pracy na otoku, będzie nie mniej wytrwały i zacięty, i
nie gorzej głoszącego w pościgu za rannym zwierzęciem. W tych okolicach
posokowiec hanowerski był zbyt ciężki.
Aby otrzymać pożądanego psa do pracy w trudnych górskich terenach,
baron Karg-Bebenburg de Reichenhall wyselekcjonował po 1870 roku
lżejszego psa, poprawionego, dzięki krzyżówkom posokowców
hanowerskich z gończymi górskimi o płowym umaszczeniu. Pies ten
stopniowo wyparł inne rasy z górskich obwodów łowieckich i dzisiaj
posokowiec bawarski jest klasycznym towarzyszem strażników leśnych i
łowieckich.
W 1912 roku powstał Klub Posokowca Bawarskiego z siedzibą w
Monachium. W Niemczech Klub ten jest jedynym akredytowanym klubem
tej rasy.
WYGLĄD OGÓLNY:
Pies średniej wielkości, harmonijnie zbudowany, raczej lekki, dobrze
umięśniony. Długość tułowia jest nieco większa od wysokości, zad jest
nieco przebudowany, kończyny niezbyt długie. Głowa noszona jest
poziomo lub lekko podniesiona. Ogon noszony poziomo lub ukośnie
opadający ku tyłowi.
WAŻNE PROPORCJE:
Wysokość do długości ciała powinny być w proporcjach 1:1,15 do 1:1,25,
głębokość klatki piersiowej powinna sięgać do stawu łokciowego.
ZACHOWANIE – CHARAKTER:
Spokojny i zrównoważony; przywiązany do właściciela, okazuje rezerwę
wobec obcych; poszukiwany jest pies o silnym charakterze, pewny siebie,
ale łagodny, nie agresywny czy nieśmiały.
GŁOWA:
Mózgoczaszka:
Czaszka; stosunkowo szeroka, nieznacznie wysklepiona, z wyraźnym
stopem i dobrze rozwiniętymi łukami brwiowymi; guz potyliczny słabo
zaznaczony. Stop zaznaczony.
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Trzewioczaszka:
Nos: duży, niezbyt szeroki. Nozdrza rozwarte. Czarny lub ceglasty
(ciemnoczerwony).
Kufa: pod oczami nie jest zbyt wypełniona; nieco krótsza niż
mózgoczaszka, dość szeroka, nie spiczasta. Grzbiet nosa prosty lub lekki
garbonos.
Wargi: średniej grubości, dobrze przykrywające żuchwę. Spojenie warg
dobrze widoczne.
Szczęki/uzębienie: Szczęki mocne, zgryz idealnie nożycowy, uzębienie
pełne i regularne, tzn. tylna powierzchnia siekaczy górnych ściśle przylega
do przedniej powierzchni siekaczy dolnych, zęby osadzone są prostopadle
w stosunku do szczęk. 42 zęby zgodnie ze wzorem zębowym.
Dopuszczalny zgryz cęgowy.
Policzki tylko umiarkowanie zaznaczone.
Oczy: przejrzyste, o uważnym wyrazie, niezbyt duże ani zbyt okrągłe;
ciemnobrązowe lub nieco jaśniejsze; brzegi powiek pigmentowane, dobrze
przylegające do gałki ocznej.
Uszy: nieco dłuższe niż średnie, sięgają najwyżej do wierzchołka nosa;
ciężkie, wysoko osadzone, szerokie u nasady i zaokrąglone na końcach,
płasko przylegają do głowy, opadające, nie pofałdowane.
SZYJA:
Średniej długości, silna; lekko luźna skóra na podgardlu (łałok).
TUŁÓW:
Linia górna: Od kłębu ku zadowi linia górna jest lekko wznosząca się.
Kłąb: słabo zaznaczony, szyja harmonijnie przechodzi w grzbiet.
Grzbiet: mocny i sprężysty.
Lędźwie: stosunkowo krótkie, szerokie, bardzo dobrze umięśnione.
Zad: długi, dość prosty (kąt opadania 20-30 stopni jest idealny)
Klatka piersiowa: umiarkowanej szerokości, przedpiersie dobrze
rozwinięte; klatka piersiowa owalna, głęboka i długa z daleko do tyłu
sięgającymi żebrami.
Klatka piersiowa sięgająca do stawów łokciowych.
Linia dolna i brzuch: stopniowo wznosząca się ku tyłowi, brzuch lekko
podkasany.
OGON:
Średniej długości, sięgający najwyżej do stawu skokowego, wysoko
osadzony, noszony poziomo lub lekko opadający ku tyłowi.
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KOŃCZYNY:
Kończyny przednie:
widziane od przodu, proste i równoległe. Widziane z boku, są dobrze
ustawione pod tułowiem. Dobrze kątowane.
Łopatki: nachylone mocno ku tyłowi, silnie umięśnione.
Ramiona: długie, o mocnym, suchym umięśnieniu. Kąt łopatkoworamienny 90-100 stopni.
Łokcie: przylegające do klatki piersiowej, nie są zwrócone ani do wewnątrz,
ani na zewnątrz.
Przedramiona: suche, o prawidłowej postawie, mocnym kośćcu, bardzo
dobrze umięśnione.
Nadgarstki: mocne.
Śródręcza: bardzo lekko nachylone.
Łapy: o kształcie łyżkowatym, o zwartych, wysklepionych palcach; opuszki
odpowiednio mocne, odporne i dobrze pigmentowane. Łapy ustawione są
równolegle, zarówno w postawie stojącej, jak i w akcji, nie są zwrócone ani
na zewnątrz, ani do wewnątrz. Pazury czarne lub ciemnobrązowe do
brązowych.
Kończyny tylne:
o mocnym kośćcu. Widziane z tyłu, są proste i równoległe. Dobrze
kątowane.
Uda: szerokie, dobrze umięśnione.
Stawy kolanowe: mocne (kąt stawu kolanowego 100-110 stopni).
Podudzia: stosunkowo długie, muskularne i sprężyste.
Stawy skokowe: mocne.
Śródstopie: krótkie, pionowe.
Stopy: o kształcie łyżkowatym, o zwartych, wysklepionych palcach;
opuszki odpowiednio mocne, odporne i dobrze pigmentowane. Łapy
ustawione są równolegle, zarówno w postawie stojącej, jak i w akcji, nie są
zwrócone ani na zewnątrz, ani do wewnątrz. Pazury czarne lub
ciemnobrązowe do brązowych.
CHODY:
O dużym zasięgu. Ruch o dobrym i płynnym wykroku. Kończyny przednie
wysuwane daleko do przodu, kończyny tylne dają dużą siłę napędową;
kończyny przednie i tylne wysuwane są do przodu prosto i równolegle.
Chody sprężyste.
Preferowany rodzaj chodu podczas pracy: stęp i galop.
SKÓRA:
Wytrzymała, dobrze przylegająca.
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OKRYWA WŁOSOWA:
Włos zwarty, przylegający, umiarkowanie szorstki w dotyku, niezbyt
błyszczący; delikatniejszy na głowie i uszach; twardszy i dłuższy na
brzuchu, kończynach i ogonie.
Umaszczenie: głęboko czerwony (karminowy), czerwień jelenia, ciemnopłowe (czerwono-brązowe), czerwono żółte a także jasnopłowe (bladożółte)
aż do piaskowego; szaro-płowe jak zimowa szata jelenia, może być także
podpalane albo z ciemnym nalotem. Na grzbiecie kolor podstawowy jest
bardziej intensywny. Kufa i uszy ciemne. Ogon zwykle z ciemnym nalotem.
Niewielkie jasne znaczenie na przedpiersiu (gwiazdka) jest dopuszczalne.
WZROST:
Wysokość w kłębie:
– psy 47 - 52 cm
– suki 44 – 48 cm
Zarówno dla psów, jak i dla suk nie przewiduje się żadnej tolerancji ani w
górę, ani w dół.
Waga ciała proporcjonalna do wysokości w kłębie: idealnie dla psów 20-30
kg, dla suk 17-25 kg.
WADY:
Wszelkie odchylenia od powyższego wzorca powinny być traktowane jako
wady obniżające ocenę w zależności od stopnia ich nasilenia.
WADY POWAŻNE:
Bardzo luźne powieki
Grzbiet silnie karpiowaty lub łękowaty.
Łokcie silnie zwrócone na zewnątrz lub do wewnątrz.
Znacznie przebudowany tył.
Bardzo płaska lub beczkowata klatka piersiowa.
Kończyny tylne bardzo blisko siebie, postawa beczkowata lub krowia,
zarówno w postawie jak i w ruchu.
Włos zbyt delikatny lub zbyt mało zwarty.
Wyraźnie nietypowe umaszczenie. Umaszczenie czarne podpalane.
Mięsiste zabarwienie nosa.
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WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:
Agresja lub bojaźliwość.
Psy wykazujące wyraźne anomalie w budowie ciała, albo zaburzenia
psychiczne muszą być zdyskwalifikowane.
Brak wyraźnego dymorfizmu płciowego.
Wysokość poza określonymi normami.
Nieuznane umaszczenie.
Wady zgryzu: przodo- i tyłozgryz, zgryz naprzemienny (kulisowy), krzywe
uzębienie.
Braki zębowe (z wyjątkiem P-l; M3 musi być obecny).
Entropium i ektropium.
Wrodzone załamania ogona.
UWAGA:
Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie
umieszczone w worku mosznowym.
Do hodowli powinny być dopuszczone tylko i wyłącznie osobniki
klinicznie i funkcjonalnie zdrowe, odpowiadające standardowi rasy.

Tłumaczenie:
Małgorzata Schram
Marcin Kunikowski
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Praca w łowiskach
Sprawozdanie z działalności Klubu związane z użytkowością.
1.Praca w łowiskach.
Sprawozdań za 2017 rok spłynęło 46 od 33 przewodników. Odnotowano:
- 1490 prac,
- odnalezionej zwierzyny 738 sztuk, na łączną wagę 46709 kg.
- przejechane kilometry za postrzałkami to ponad 59770 km.
- łączna praca na otoku to ponad 1890 km.
Porównanie z rokiem 2016 przedstawia się następująco:
- ilość sprawozdań wzrosła o 2% ,
- ilość prac wykazanych w sprawozdaniach wzrosła o 13%,
- ilość odnalezionej zwierzyny wzrosła o 5%, co dało również wzrost masy
w kilogramach o 5%,
Dziękuję przewodnikom posokowców za dokumentowanie prac i
przesłania ich celem opublikowania w klubowym biuletynie.
2. Szkolenia.
„Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców”
organizowane dwa razy do roku na stałe weszły do rocznego programu
Klubu Posokowca. Wiosną odbywają się przy współpracy z Komisją
Kynologiczną Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej w Korbielowie, a
jesienią przy współpracy z Komisją Kynologiczną Opolskiej Okręgowej
Rady Łowieckiej na terenie Nadleśnictwa Kluczbork. W minionym roku
udział w warsztatach wzięło ponad 40 uczestników, z których
najambitniejsi przeszli „rekrutację” i zostali członkami naszego Klubu.
3. Ocena pracy posokowców w naturalnych łowiskach.
W roku 2017r. dyplomy z pracy posokowców w naturalnym
łowisku uzyskali:
1. 05.11.2017r. – AKIM Biały Trop, przewodnik Wojciech Dulski,
2. 05.11.2017r. – ATAMAN z Krainy Przodków, przewodnik Rafał Malec,
3. 06.11.2017r. – KAJA z Tymbarskiej Kniei, przewodnik M. Schram,
4. 11.11.2017r. – REX z Doliny Dojcy, przewodnik Mikołaj Hus.
Zastanawiające, jak mało przewodników stara się uzyskać „Ocenę
pracy posokowca w naturalnym łowisku”. Jest to najważniejsza ocena
użytkowości posokowca, która powinna kwalifikować do hodowli i tylko w
wyjątkowych sytuacjach, warunkowo może być niewymagana. Nawet
hodowle nastawione typowo na komercję, posiadające suki hodowlane bez
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oceny w naturalnym łowisku, doceniają i używają reproduktorów z
wybitnymi ocenami z próby głównej, tak często jak tylko mogą.
Zachęcamy członków Klubu do przystąpienia do „Ocena pracy
posokowców w naturalnym łowisku” i przypominam również o możliwości
podjęcia „próby głównej” na terenie Nadleśnictwa Kluczbork w trakcie
sezonu polowań zbiorowych po uprzednim uzgodnieniu terminów z
organizatorem polowań i sędziami pracy.
4. Imprezy międzynarodowe.
Opisy imprez międzynarodowych w biuletynie.
Zapraszamy członków Klubu do uczestnictwa jako korona w imprezach
zagranicznych oraz do pomocy przy organizacji naszych krajowych imprez.
5. Podsumowanie
Cały nasz wysiłek organizacyjny dotyczący użytkowości ma na celu
lepszą pracę przewodników i wydajniejszą posokowców w naszych
łowiskach. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie da się tego robić na
odpowiednio wysokim poziomie bez odpowiedniego poziomu hodowlanego
naszych posokowców. Do tej pory opieraliśmy się głównie na selekcji
hodowlanej klubów: Słowackim, Czeskim czy Niemieckich. Chyba czas już
najwyższy, aby oprzeć się mocniej na naszych posokowcach. Żeby to zrobić
dobrze, potrzebne są wysokie standardy hodowlane. Bezwzględne
przestrzeganie zasady doboru zdrowych i sprawdzonych użytkowo w
naturalnym łowisku rodziców. Nie da się i nie powinno się rozdzielać
hodowli od użytkowości.
Każdy, kto choć liznął pracy z posokowcem, ma świadomość, że
konkursy to o wiele za mało, aby prawidłowo ocenić wartość użytkową
posokowca. Można by wprowadzić ostrzejsze kryteria hodowlane za pomocą
regulaminów, zakazów i nakazów. Ale czy takie działania dzisiaj,
zaakceptowałaby i poparła większość członków Klubu? Być może jesteśmy
jeszcze za młodym Klubem na taki krok i potrzeba nam okresu
przejściowego. Ale kierunek w stronę podwyższania wymagań i standardów
hodowlanych powinien być jasno określony. Obecnie opieramy się w
hodowli głównie na własnej etyce, własnych ambicjach i poczuciu
odpowiedzialności za hodowane szczeniaki. Powinniśmy nawzajem sobie
stawiać wysokie wymagania, zarówno hodowcom jak i właścicielom
reproduktorów, dla których nieraz łatwy pieniądz jest przedkładany nad
wysokie standardy hodowlane.
Z łowieckim pozdrowieniem
Maciej Kopeć

64

Liczba
porządkowa

8

7

6

5

4

3

2

Wojciech
Dulski

Andrzej
Filipiak

Robert
Iwicki

Zygmunt
Krzemień

Arkadiusz
Czerw

ANA
Biały Trop

ARES
Kołobrzeski
Rewir

ARKA
Skąpa Farba

ARON
Biały Trop

BGS

HS

HS

BGS

2015

2016

2011

2015

2015

2012

Zygmunt
Krzemień

AKIM
Biały Trop

2015

2015

Hubert Prais

BGS

HS

BGS

Rok urodzenia
psa

Mateusz Czech

Ilość prac / w tym
prace kontrolne

BGS

69

27/16

92/31

46/14

88/13

44/23

10/4

10/2

Odnalezione
postrzałki

1

34

5

33

15

52

15

4

8

Gatunek
zwierzyny
20 jeleni
14 dzików

7 jeleni
2 daniel
6 dzików
26 jeleni
24 dziki
2 sarny
6 jeleń
1 daniel
8 dzików
9 jeleni
3 daniele
20 dzików
1 sarna
1 jeleń
1 daniel
3 dziki

4 dzików

8 dzików

1600

257

1666

889

3845

764

144

382

8

Łączna waga
tusz w kg

7

-

23,1

111,5

67,2

310,4

45,7

3,4

6,5

9

Praca na otoku
w kilometrach

6

-

3

6

3

8

6

11

8

10

Średni czas
od postrzału
w godz.

5

-

1100

6700

11300

20960

0

70

200

11

Długość
w metrach

4

-

3

13

7

29

0

2

1

12

Ilość

3

Przewodnik

Stanowienie

-

20

96

48

82

0

20

10

13

Łączny czas
w minutach

2
ABI
Biały Trop
AGAT
Biały Trop
AIRIN od
Zatraceneho
Parohu

Nazwa psa

Gon

-

2

12

6

23

0

2

1

14

Ilość

1

Rasa

Zestawienie zgłoszonych prac członków klubu za 2017 rok.

-

329

2459

1819

5892

486

100

550

15

Przejechane
kilometry

65

BGS

BGS

BGS

BGS

HS

HS

BGS

BGS

BGS

BGS

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

66

Robert
Maślanka

BONA Kralova
Hola
2014

2013

2016

Krzysztof
Mielczarek

Sławomir
Szabelski

2005

2007

Krzysztof
Wyleziński

BIMBA
Czarci Nos

BETA
Posokowce z
Niebieskich
Źródeł
BETINA
z Ditrowej
Zagrody

Piotr
Iwicki

BEN Złota
Pszczoła

2010

Krzysztof
Wyleziński
2015

2012

Andrzej
Kuna

Rafał
Walczyński

2012

2015

Andrzej
Kuna

Rafał
Malec

BAS
z Tropu
Kamionki

ATAN
Czeladnik
Łowiska
AYA
Czeladnik
Łowiska
BACO
z Babskiego
Jaru

ATAMAN
z Krainy
Przodków

10

7/3

60/20

2/0

48/13

24/9

14/1

6/1

24/6

66/25

6

4

20

2

15

15

12

3

9

38

2 jelenie
4 dziki

450

203

1020

7 jeleni
10 dzików
3 sarny
2 jelenie
2 dziki

160

820

773

815

143

890

2380

1 jeleń
1 dzik

5 jeleni
5 dzików
2 sarny
2 jelenie
2 daniele
9 dzików
2 sarny
3 jelenie
1 daniel
9 dzików
2 sarny

1 jeleń
2 dziki

5 jeleni
4 dziki

16 jeleni
10 danieli
7 dzików
5 saren

29,1

8,5

36

0,4

119

3,3

15,2

6,5

29,4

63,6

10

1

9

1

11

4

2

6

5

-

2900

0

3030

1300

2700

1055

1300

0

1380

8170

3

0

4

1

3

5

4

0

5

-

-

0

40

30

51

105

135

0

70

170

-

0

4

1

2

5

4

0

5

-

590

55

2539

70

2255

159

1150

311

1456

4263

BGS

BGS

BGS

BGS

HS

BGS

BGS

BGS

BGS

BGS

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

67

Krzysztof
Wyleziński

Jerzy
Worek

Maciej
Kopeć

Rafał
Malec

Bartosz
Pawelski

Mikołaj
Włocławski

Marcin
Kunikowski

Adam
Paliński

Łukasz
Dzierżanowski

Grzegorz
Maciąg

BRUNO z
Babskiego Jaru

BRUNO
Mutnanska
Dolina

CAMA
Leśny Akord

CANTO
z Ivetkinho
Dvora

CARMEN
z Borecskeho
Lesa

CRUX
Czarci Nos

DAISY
z Brzozowej
Akacji

DERYL
od Reky
Hvozdnice

DIABLO
"DOCENT"
Zimny Trop

DONA ze Starej
Grobli
2014

2010

2010

2010

2016

2014

2012

2015

2012

2010

27/3

40/13

51

27/7

55

4

67/27

42/16

19

15/4

16

15

39

15

40

4

32

12

17

14

14 jeleni
3 daniele
21 dzików
1 sarna
7 jeleni
3 dzików
4 sarna
1 inne
3 jeleń
10 dzików
3 sarna

1036

1070

2200

1064

2707

14 jeleni
1 daniel
25 dzików
5 jeleni
9 dzików
1 sarna

150

3020

16 jeleni
5 danieli
9 dzików
2 sarny
4 dziki

612

1089

1035

2 jelenie
10 dzików

8 jeleni
7 dzików
2 sarny

8 jeleni
6 dzików

40,3

104,9

66,8

59,9

54,3

2

59,1

19,9

-

15,9

11

11

10

10

5

3

-

12

-

3

6150

27100

9650

5000

9000

200

13000

2000

-

1900

7

8

14

5

12

1

-

2

-

7

160

154

350

130

265

5

180

35

-

220

7

8

14

5

11

1

-

2

-

7

923

3060

3900

1000

1386

70

3000

986

-

790

BGS

BGS

BGS

HS

BGS

BGS

BGS

BGS

BGS

BGS

BGS

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

68

Grzegorz
Bojanowski

Andrzej
Filipiak

Marcin
Kunikowski

Waldemar
Abucewicz

FATA
Vratna Dolina

GALA
Canis Rubra

GREY ze
Starej Rzeki

2014

Robert
Maślanka

FARES
z Brzozowej
Akacji

2011

Maciej
Kopeć

Michał
Fornalczyk

2016

Piotr
Iwicki

ETER
Zimny Trop

2014

Grzegorz
Dera

DUMKA ze
Starej Grobli
EBBIE z
Mihalikovho
Dvora
ELZA
z Brzozowej
Akacji
ELZA
z Vlarskieho
Priesmyku

2010

2015

2011

2012

2011

2014

Przemysław
Ozga

DRAKO ze
Starej Grobli

2016

Michał
Fornalczyk

DORA z
Grodziskich
Borów

41/5

12/3

79/26

11

53

4

76/40

16/1

21/3

22/7

11

26

8

30

11

36

3

20

7

11

9

6

15 jeleni
3 daniele
8 dzików
4 sarny
3 jelenie
5 dzików
6 jeleni
3 daniele
14 dzików
3 sarny

1320

637

2060

773

2572

20 jeleni
1 daniel
11 dzików
4 sarny
2 jelenie
6 dzików
3 sarny

190

1132

7 jeleni
6 dzików
7 saren
1 jeleń
2 dziki

489

768

524

270

4 jelenie
3 dziki

3 jelenie
2 daniele
4 dzików
4 jelenie
7 dzików

2 jelenie
4 dziki

70,8

15

129,7

4,7

-

4,2

48,2

53,2

66,6

18,1

-

9

6

7

3

-

9

11

10

10

12

-

11400

0

19300

1190

-

50

9500

3700

200

4900

-

15

0

23

4

-

1

10

5

1

6

-

400

0

131

95

-

-

170

31

3

75

-

15

0

15

4

-

-

7

4

1

5

-

1770

640

2662

355

-

170

1949

720

1020

830

-

BGS

BGS

HS

BGS

BGS

BGS

BGS

40

41

42

43

44

45

46

69

Robert
Iwicki

Andrzej
Kuna

Bartosz
Płucieniczak

Mikołaj
Hus

KANIA
Borowy Kąt

MATTHIOLA
Bona Espero

NABILA
Red Samir

REX z
Doliny Dojcy

RAZEM

Bayerisches
Blut Tesab
Asked

Wojciech
Galwas

Małgorzata
Schram

KAJA z
Tymbarskiej
Kniei

SEEKER/ SATYR

Mariusz
Pawelczyk

JURA
ze Starej Rzeki

2014

2014

2014

2013

2007

2015

2014

1490

22/9

20/5

33/7

4

13/3

43/12

15/4

738

12

10

20

3

5

16

11

286 jeleni
40 danieli
351 dzików
60 saren
1 inne

6 jeleni
4 dziki
2 sarny

10 jeleni
2 daniele
6 dzików
2 sarna
3 jelenie
6 dziki
1 sarna

3 dziki

3 jelenie
7 dzików
1 sarna
6 jeleni
9 dzików
1 sarna
1 jeleń
2 dziki
2 sarny

46709
kg

756

514

1607

180

162

965

606

1890
km

21,4

43,5

26,9

6

6,5

51,9

21,8

6
godz.

7

13

3

10

7

9

6

m

194405

1100

750

1050

0

0

4800

300

223

3

3

5

0

0

9

2

3577
min.

55

20

62

0

0

139

20

192

3

3

4

0

0

7

2

59770
km

799

1145

826

133

263

3450

540

I MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY KYNOLOGICZNE
POMORZE 2017
W dniach 13-15 lipca 2017 roku na terenie Ośrodka Hodowli Zwierzyny LP
Nadleśnictwa Lubichowo (kwatera myśliwska – Czarne), odbyły się
międzynarodowe warsztaty kynologiczne pt. „Podnoszenie kwalifikacji
osób odpowiedzialnych za poszukiwania zwierzyny zranionej w trakcie
polowań i wypadków komunikacyjnych”
Organizatorem
powyższego
szkolenia
był
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Lubichowo Pan Bronisław Szneider, działający we
współpracy z RDLP w Gdańsku, RDLP w Szczecinku oraz RDLP w
Toruniu.

Organizatorzy i uczestnicy warsztatów. (Fot. z arch. R. Iwicki)
Celem organizowanego szkolenia było:
1. Doskonalenie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wymiana
doświadczeń pomiędzy osobami zajmującymi się poszukiwaniem
postrzałków z polowań oraz zwierzyny rannej w wyniku kolizji
komunikacyjnych.
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2. Wdrażanie i doskonalenie dobrych praktyk w zakresie postępowania w
stosunku do zwierzyny (do której oddano strzał/y) podczas polowań
indywidualnych oraz zbiorowych.
3. Zapoznanie uczestników szkolenia z zasadami postępowania z tuszami
zwierzyny w zależności od czasu znalezienia, ewentualnej potrzeby
dostrzelenia itp.
4. Propagowanie wśród pracowników OHZ LP posiadania własnych
posokowców.
5. Wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi ekspertami z
klubu posokowców.
Prowadzącym warsztaty był Klaus Horchler, leśniczy z Urzędu
Leśnego Bad Hersfeld reprezentujący Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Hesji, doświadczony przewodnik i hodowca posokowca bawarskiego,
członek KBGS. Pomagali mu Andrzej Czosnowski, Andrzej Filipiak,
Robert Iwicki, Grzegorz Jaworski i Piotr Beszterda.
Program warsztatów podzielony był na część teoretyczną na sali
konferencyjnej z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz
praktyczną w terenie.

Zajęcia prowadzi Klaus Horchler leśniczy i przewodnik posokowca.
(Fot. z arch. R. Iwicki)
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Wśród zaprezentowanych tematów szkolenia znalazły się między
innymi:
1. Rasy psów używane w łowiectwie i ich systematyka według FCI.
2. Organizacja kynologii na świecie i w Polsce.
3.Etyczne, prawne i ekonomiczne aspekty poszukiwania postrzałków.
4. Akcesoria przydatne w pracy z psem.
5. Profil psychologiczny i fizyczny przewodnika posokowca.
6. Najczęściej popełniane błędy podczas wykonywania polowania
skutkujące powstawaniem postrzałków.
7. Organizacja, sposób poszukiwania i dochodzenia postrzałków podczas
polowań indywidualnych i zbiorowych.
8. Zasady bhp podczas poszukiwania rannych zwierząt dziko żyjących oraz
dobre praktyki w postępowaniu z tuszami.

Zajęcia w terenie prowadzi Andrzej Filipiak.
(Fot. z arch. R. Iwicki)
W terenie natomiast kursanci zapoznawali się z:
1. Techniką i praktyką zakładania ścieżek tropowych.
2. Pracą psów na sztucznych tropach.
3. Umiejętnością zapamiętywania w terenie miejsca znajdowania się
zwierzyny w momencie oddania do niej strzału. W tym celu posłużono się
gipsową makietę dzika w proporcjach 1:1, którą postawiono w lesie, oddano
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do niej „strzał na sucho” , a następnie zabrano ją a następnie każdy z
kursantów miał wskazać hipotetyczny zestrzał.
4. Umiejętnością odczytywania śladów na zestrzale. Tu Klaus wykorzystał
niewypatroszoną tuszę dzika, zawieszoną na stojaku, do której oddał pięć
strzałów w różne części ciała.
W szkoleniu uczestniczyły 44 osoby. Przeważnie byli to ludzie
zaangażowani w organizację polowań na terenach OHZ-tów Lasów
Państwowych.
Pokłosiem zorganizowanych warsztatów oraz korzystając z
opracowań kolegów z KBGS-u, stało się wdrożenie do praktyki łowieckiej,
na terenie wyżej wymienionych jednostek, katalogu dobrych praktyk, które
umożliwiają lepszą organizację polowań , eliminują powstawanie dużych
ilości postrzałków i ułatwiają ich lepsze odnajdywanie.
Spotkanie to nie odbyłoby się, gdyby nie zaangażowanie osób z
tym związanych, a w szczególności osób odpowiedzialnych za gospodarkę
łowiecką w wyżej wymienionych RDLP tj. Piotra Beszterdy, Grzegorza
Jaworskiego oraz Romana Wasilewskiego, którym należą się wyrazy
uznania i podziękowania za inicjatywę i trud włożony w organizację
warsztatów.

Robert Iwicki
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Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców.
Organizowane przez nasz klub warsztaty dla przewodników cieszą
się bardzo dużą popularnością. Duża liczba chętnych do wzięcia udziału w
tych zajęciach doprowadziła do organizowania warsztatów dwa razy w
ciągu roku.
W 2017 roku przeprowadzone zostały warsztaty w dniach 09-11
czerwca. Warsztaty te zorganizowaliśmy wspólnie z Komisją Kynologiczną
Beskidzkiej Okręgowej Rady Łowieckiej. Zajęcia teoretyczne odbywały się
w miejscu zakwaterowania, czyli w Hotelu „Granica” w Korbielowie,
którego właściciel – Andrzej Góra – jest myśliwym polującym z psami.
Natomiast zajęcia terenowe odbywały się w okolicznych górach.
Zajęcia poprowadzili sędziowie kynologiczni pracy psów myśliwskich oraz
przewodnicy, praktycy w pracy z posokowcami.
Gościnnie udział wzięli i poprowadzili zajęcia przewodnicy z Słowackiego
Klubu Posokowców (KCHF).
Podsumowaniem zajęć było wręczenie uczestnikom przez Łowczego
Okręgowego PZŁ w Bielsku Białej, Michała Jordana – Certyfikatów
Uczestnictwa.
Kolejne warsztaty zorganizowane wspólnie z Komisją
Kynologiczną przy ORŁ PZŁ w Opolu oraz Nadleśnictwem Kluczbork
przeprowadzone zostały w dniach 25 – 27 sierpnia 2017 roku na terenie
OHZ Kluczbork. Zajęcia teoretyczne prowadzone były na terenie Zamku
Myśliwskiego w Bożejowie. Program warsztatów nie różnił się wiele od
tego w Korbielowie, z tą różnicą że zajęcia prowadzone były na terenie
nizinnym.
Na zakończenie zajęć Certyfikaty Uczestnictwa wręczył
Nadleśniczy N-ctwa Kluczbork – Paweł Pypłacz.
Łącznie w warsztatach w Korbielowie i Kluczborku wzięło udział ponad 40
osób.
Poniżej zamieszczam program warsztatów w Korbielowie oraz kilka zdjęć z
warsztatów autorstwa uczestniczki warsztatów Marty Pająk.
Ramowy program warsztatów KORBIELÓW - 2017r.
Cel warsztatów:
Przygotowanie uczestników do samodzielnego układania psa tropiącego w
naturalnym łowisku.
9 CZERWCA (piątek)
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9.00 - Zbiórka uczestników warsztatów w KORBIELOWIE,
Hotel Fero Active – Parking,
 Przywitanie uczestników,
 Prezentacja posiadanych posokowców i tropowców przez
przewodników.
10.00 – 17.00 ZAJĘCIA W TERENIE
 Sprzęt do szkolenia na sztucznym niesfarbowanym tropie,
 Przygotowanie butów tropowych (świeże rapety i skóry),
 Zakładanie sztucznych ścieżek tropowych w terenie z
instruktorami.
14.00 – 14.30 POSIŁEK
 Praca na sztucznych ścieżkach tropowych z instruktorami,
 Ewentualne zakładanie ścieżek tropowych na następny dzień (dla
zaawansowanych).
17.00 HOTEL
17.30 OBIADOKOLACJA
godz. 18.30 – 22.00 – ZAJĘCIA TEORETYCZNE
 Prezentacja: Jak działa Tracker? - Martyna Binek-Kasperkowiak,
 Praca na sztucznych ścieżkach tropowych – przygotowanie
teoretyczne:
„Diabeł tkwi w szczegółach…”- układanie posokowców
(tropowców) do pracy na naturalnych tropach – M. Kopeć,
 Akcesoria związane z pracą posokowców i poszukiwaniem
postrzałków– M. Kopeć,
 Analiza śladów na zestrzale i na tropie – W. Galwas,
 Zasady pracy przy poszukiwaniu naturalnego postrzałka,
zachowanie w trakcie pracy na tropie, w gonie, stanowieniu i po
zakończeniu pracy - R. Malec,
 Ekonomiczne aspekty poszukiwania postrzałków– M. Kopeć,
 Koszty związane z wychowaniem i prawidłowym ułożeniem psa
tropiącego – M. Kopeć,
 Czym kierować się przy nabywaniu szczeniaka?
 Dyskusja.
10 CZERWCA (sobota)
- godz. 8.00 ŚNIADANIE
- godz. 9.00 – 17.00 - ZAJĘCIA W TERENIE
 Zakładanie ścieżek tropowych w terenie z instruktorami,
 Apel psa, posłuszeństwo, chodzenie przy nodze (na smyczy i bez),
chodzenie na otoku w terenie leśnym,
 Odłożenie i reakcja na strzał,
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Trening gonu na trenażerze (wypożyczonym z Słowackiego
Klubu Posokowców).
13.00 – 13.30 POSIŁEK
 Trening gonu na trenażerze (wypożyczonym z Słowackiego
Klubu Posokowców), C.D.
 Praca na sztucznych ścieżkach tropowych z instruktorami,
 Apel psa, posłuszeństwo, chodzenie przy nodze (na smyczy i
bez), chodzenie na otoku w terenie leśnym,
 Odłożenie i reakcja na strzał,
 Zakładanie ścieżek tropowych.
- godz. 18.00 OBIADOKOLACJA
- godz. 19.00 – 22.00 - ZAJĘCIA TEORETYCZNE
 Zachowanie myśliwego przed, w trakcie i po strzale,
zabezpieczanie zestrzałów – M. Kopeć,
 Możliwości współpracy przewodników z zarządcami obwodów –
KŁ, OHZ – M. Kopeć,
 Prelekcja gości z KLUBU CHOVATELOV FARBIAROW ZE
SŁOWACJI – Ján MARUŠČÁK,
 Regulaminy prób i konkursów pracy posokowców – W. Galwas,
 Praktyczne porady dotyczące konkursów na sztucznym tropie –
E. Hałdysz,
 Jak przygotować prawidłowo konkurs posokowców – M. Kopeć,
 Ocena pracy posokowca w naturalnym łowisku – W. Galwas,
 Międzynarodowe konkursy posokowców w naturalnym łowisku –
W. Galwas, R. Malec, A. Filipiak, M. Fornalczyk,
 Dyskusja.
11 CZERWCA (niedziela)
- godz. 8.00 ŚNIADANIE
- godz. 9.00 – 12.00; ZAJĘCIA GRUPOWE W TERENIE
 Samodzielne zakładanie ścieżek tropowych,
 Prezentacja: Jak działa Garmin? -Tomasz Cholewa,
 Apel psa, posłuszeństwo, odłożenie, chodzenie przy nodze (na
smyczy i bez),
 Samodzielna praca na ścieżkach tropowych,
 Pytania podsumowujące warsztaty.
- godz. 13.00 POSIŁEK
- godz. 13.30 – 14.00 - Zakończenie warsztatów. Wręczenie uczestnikom
Certyfikatu uczestnictwa w Warsztatach dla Przewodników Posokowców i
Tropowców.


77

78

79

80

81

82

Międzynarodowy Konkurs Pracy Posokowców i Tropowców
w Janikowie k/Żar
Konkurs pracy odbył 27 sierpnia 2017 roku na terenie siedziby
Koła Łowieckiego „Cietrzew” w Żarach. Kiedy podjechałem na miejsce
zbiórki do miejscowości Janików - kwatery koła, pierwszą rzeczą która
mnie urzekła to porządek. Miałem odczucie panującej tam harmonii.
Piękne, XIX wieczne zabudowania, utrzymane w oryginalnym łużyckim
stylu, połączone obszernym podwórkiem, za którym położone są dwa
malownicze stawy rybne należące również do tego samego gospodarza.
Koledzy z K.Ł. „Cietrzew” zaangażowani w organizację konkursu to
również członkowie Komisji Kynologicznej Okręgowej Rady Łowieckiej w
Zielonej Górze, na czele z przewodniczącym Kol. Zbyszkiem Jankowskim.
W konkursie udział wzięło 26 psów różnych ras w tym 10
posokowców bawarskich.
Procedura rejestracji i przeglądu weterynaryjnego przebiegła bardzo
sprawnie. Szybko podzielono pieski, które muszą przejść obowiązkową
próbę strzału oraz te, które w tym samym czasie udały się na odłożenie.
Świetna organizacja transportowa, która dowoziła poszczególne grupy
przewodników z psami pozwoliła na to, że w niedługim czasie mogliśmy
się znaleźć przy ścieżkach tropowych.
W tym momencie słychać było niezadowolenie co niektórych kolegów z
faktu, że nie mogą pojechać własnym samochodem. Szczerze mówiąc,
również miałem takie odczucia. Przewodnicy mieli pretensje, że nie będą
mogli wyciszyć psów przed pracą. Dotyczyło to przede wszystkim tych z
pierwszymi numerami. Na większości konkursów, właściciele
czworonogów podjeżdżają dosłownie pod samo miejsce rozpoczęcia pracy.
Stanowcza decyzja organizatora konkursu uniemożliwiła dojazd swoim
pojazdem.
Na
miejsce zawieziono nas samochodami specjalnie
przygotowanymi do tego celu. Jakież było nasze zdziwienie, kiedy
przybyliśmy na miejsce zbiórki i po środku lasu ujrzeliśmy zbiornik
przeciwpożarowy wyglądający jak małe jeziorko z przezroczystą wodą jak
w Morskim Oku. Wykoszona trwa i przygotowany długi stół z ławkami
został szybko wykorzystany do wyłożenia własnych przysmaków
myśliwskich, którymi częstowali się wszyscy chętni. Przecież w śród nas
byli nie tylko myśliwi. Osoby te miały okazję skosztować np. myśliwskiej
kiełbaski z kminkiem przywiezionej przez jednego z przewodników
posokowca z drugiego końca Polski bo aż z Przemyśla.
W niedługim czasie obsługa konkursu dowiozła na śniadanie
świeże bułki z wędliną, ciasto domowego wypieku oraz kawę, herbatę i
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napoje chłodzące. Mała biesiada w środku lasu podczas konkursu to
przyjemnie rozpoczęty sobotni poranek.
Ścieżki tropowe wykonane wręcz perfekcyjnie regulaminowo za
sprawą kolegi Darka Dyby, który wykorzystał do tego celu nadajniki GPS.
Miały regulaminową długość i co ważne również na całej długości
odpowiednią szerokość odległych od siebie ścieżek. Jest to problem, który
napotkałem na wielu konkursach. Często przewodnicy narzekają, że w
niektórych przypadkach ścieżki zbliżały się do siebie na odległość ok. 20
metrów. Regulamin przewiduje minimalną odległość 100 metrów. W moim
odczuciu, ścieżki nie były łatwe, odbijały na boki z licznymi załamaniami,
wiodły przez maliniaki i jeżyńce. To dowód na to, że ekipa wykonująca je
nie szła na łatwiznę. Zbliżone były w dużym stopniu do naturalnych
ścieżek, którymi podąża ranny zwierz. Do znaczenia ścieżek użyto
uszlachetnionej narogami farby oraz biegów dzików. Dowodem na to był
znaleziony jeden z biegów na ścieżce tropowej przez posokowca
prowadzonego przez Mikołaja Włocławskiego. Na końcu ścieżki leżał
regulaminowo zaszyty dzik.
Kulturalni sędziowie, którzy znajdowali czas na rozmowę z
przewodnikami przyczyniali się do tego, że młodzi przewodnicy mogli
przed podjęciem pracy rozładować swoje nerwy.
Ja ze swoją suczką, posokowcem bawarskim - DONĄ ze Starej
Grobli wylosowaliśmy ścieżkę nr. 9. Miałem sporo czasu na to żeby
obserwować zachowanie kolegów przewodników, którzy wyruszali i tych,
którzy powracali ze swoich prac.
W moim odczuciu, w ten sposób zorganizowany konkurs pozwala
na to, że przewodnicy powracający z pracy „na gorąco” mogli podzielić się
swoimi wrażeniami i odebrać gratulacje od większości oczekujących
kolegów. Wpływa to na zawiązanie bliższych znajomości i zacieśnienie
przyjaźni między nami.
Trzy pierwsze miejsca w konkursie posokowców z maksymalną
deklarowaną ilością pkt. zajęły posokowce przewodników należących do
Klubu Posokowca Członka ISHV. Lokatę pierwszą wywalczył Kol. Mikołaj
Włocławski z młodziutkim CRUX Czarci Nos zdobywając 120pkt. Drugie
miejsce zajęła DONA ze Starej Grobli również ze 120 pkt. z
przewodnikiem Grzegorzem Maciągiem na końcu otoku. Miejsce trzecie
przypadło koledze Grzegorzowi Dera z DUMKĄ ze Starej Grobli
zdobywając 100 pkt.
Wśród tropowców najlepszy był gończy polski CZOK Pełnikowa
Dolina zdobywając 120 pkt. prowadzonym przez Tomasza Padykułę.
Po zakończeniu prac ugoszczeni zostaliśmy pysznym bigosem z kawałkiem
pieczonego dzika i dla rozluźnienia emocji chłodnym piwem.
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Przewodnicy z posokowcami. (fot. z arch. G. Maciąg)

Zwycięzcy konkursu. (Fot. z arch. G. Maciąg)
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Na zakończenie konkursu, sędzia główny Jolanta Brabletz w
profesjonalny i rzeczowy sposób omówiła i porównała pracę posokowców i
tropowców. Wręczono okazałe nagrody dla zwycięzców oraz upominki dla
uczestników. Jedną z nagród ufundowanych przez sponsora konkursu była
nawigacyjna obroża tropowa fińskiej firmy Tracker reprezentowanej przez
Martynę Binek-Kasperowiak.
Nagrodę wręczono najmłodszemu tropowcowi z dyplomem. Decyzja o
przyznaniu tej nagrody właśnie dla tego psa wydaje się być najbardziej
trafna. Młody gończy polski, który jest wszechstronnym psem z pewnością
wykorzysta tę obrożę częściej pracując jako dzikarz i tropowiec niż
posokowiec, który jest psem bardziej jednostronnym.
Prezes ORŁ w Zielonej Górze Andrzej Skibiński podziękował
wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania 18-go
MKPPiT i serdecznie zaprosił koleżanki i kolegów przewodników
posokowców i tropowców na przyszły rok.
Dla mnie osobiście był to jeden z najlepszych konkursów, na
którym byliśmy z moją suczką Doną. Panowała miła i życzliwa atmosfera i
chociaż tego konkursu nie wygraliśmy, na pewno często będziemy go
wspominać. Wszystkim przewodnikom a szczególnie tym początkującym
szczerze polecam, bo uważam, że tak powinny być organizowane konkursy
o randze międzynarodowej.
Poplątania otoku
Darz Bór
Grzegorz Maciąg
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35 ISHV – Suche
Szwajcaria – Elm, 4 – 9 września 2017 r.
Delegacja Klubu Posokowca uczestniczyła w 35 Zjeździe klubów
posokowca należących do Międzynarodowego Związku Posokowców –
ISHV. Zjazdy te odbywają się co dwa lata w krajach gdzie działają kluby
założycielskie ISHV.
W trakcie zjazdu odbywa się konkurs posokowców na tropach
postrzałków zwierzyny grubej oraz szereg posiedzeń i narad. Odbywają się
min. narady doradców hodowlanych, posiedzenia Zarządu ISHV, Walne
Zgromadzenie ISHV, posiedzenie Światowego Związku Posokowca
Bawarskiego.
O ile chodzi o rezultaty tych narad to należy podkreślić, że w ich
wyniku FCI zatwierdziła nowy wzorzec posokowca bawarskiego w którym
oprócz wymogów eksterierowych znalazły się wymogi odnoście
zdrowotności i psychiki posokowców oraz wymogi dotyczące użytkowości.
Zatwierdzone zostały nowe zasady przyznawania Winiet ISHV, uchwalony
został nowy Statut ISHV poszerzający zarząd o przewodniczących
wszystkich klubów członkowskich.
Sprawozdania z tych posiedzeń przedstawiam poniżej.
W konkursie jako reprezentant naszego klubu wziął udział Maciej
Kopeć z suką posokowca bawarskiego ELZA z Brzozowej Akacji.
Do sędziowania psów powołano 11- trzyosobowych, międzynarodowych
komisji sędziowskich w skład których weszli nasi sędziowie Jakub
Rudziński i Tadeusz Wójcik.
Poszukiwania postrzałków zwierzyny grubej (jeleni i kozic)
odbywały się w kantonach Glarus, Schwyz, Aargau, Appenzel i w
Luksemburgu.
Okres polowań na jelenie jest ograniczony do dwóch tygodni, dlatego też
poszukiwania postrzałków zostały zorganizowane na początku września.
Organizatorzy konkursu przestrzegali przed zagrożeniami na jakie są
narażeni ludzie i psy w ekstremalnie trudnym alpejskim terenie. Mieliśmy
się wkrótce przekonać że nie były to próżne słowa. Podejście na miejsca
zestrzału trwały niejednokrotnie kilka godzin. Sama praca na tropie
wymagała wysokogórskich umiejętności ze strony ekip poszukujących.
Zalecano żeby dostrzeliwać zwierzynę możliwie szybko nie dopuszczając
do gonu i stanowienia aby nie narażać psów i ludzi na upadek w przepaść.
Nakazano przerwanie poszukiwań w wypadku kiedy zwierzyna, głównie
kozice, uchodziły w niedostępny teren.
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Alpy wyglądają pięknie. Gorzej z warunkami do pracy. (Fot. R. Maślanka)

Elm – Centrum ISHV Suche. (Fot.: R. Maślanka)
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Maciej Kopeć i ELZA z Brzozowej Akacji podczas prezentacji.
(Fot. R. Maślanka)

Ekipa z Polski w terenie. (Fot.: R. Maślanka)
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Pierwsza praca i odnaleziony jeleń. (Fot.: R. Maślanka)

Sprawdzenie rezultatu strzału (pudło). (Fot.: R. Maślanka)
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Msza Hubertowska. (Fot.: R. Maślanka)

Uroczystość zakończenia ISHV Suche. (Fot.: R. Maślanka)
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Na pokocie jeleń i kozica. (Fot.: R. Maślanka)

Zwycięzca konkursu z nagrodą główną, sztucerem firmy Blaser.
(Fot.: R. Maślanka)
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Tak stało się również w przypadku Macieja Kopcia, któremu zraniona
kozica uszła na półki skalne i pomimo potwierdzonego tropu farbą,
nakazano przerwanie pracy.
Warunki terenowe, odległość i trudność dojazdu, czasochłonne podejścia i
zejścia w warunkach wysokogórskich, powodowały że jedna praca trwała
cały dzień. Łącznie przewodnicy wyjeżdżali do 64 zgłoszeń. Jednak w
większości były to sprawdzenia strzałów bez żadnego potwierdzenia
zranienia zwierzyny.
Po podsumowaniu wyników poszukiwań sędziowie przyznali 1 dyplom I
stopnia, 2 dyplomy II stopnia i 6 dyplomów III stopnia.
Zwycięzcą konkursu został przewodnik z Węgier Ferenc Bartha z
posokowcem hanowerskim Rabaparti Vadasz Nency, który uzyskał dwa
dyplomy I i III stopnia. Dyplom I stopnia, 380 pkt, został przyznany za
pracę na 15-to godzinnym tropie jelenia. Na zestrzale znaleziono fragment
kości, pierwszą farbę zauważono po 1000 m, długość pracy na otoku – 1800
m, gon – 800 m, stanowienie – 5 minut.
Nasz reprezentant pomimo odnalezienia martwego jelenia byka,
kontroli strzału do jelenia i przerwanych prac na kozicy nie uzyskał
dyplomu.
Na zakończenie dodam, że po pobycie w Szwajcarii zrozumiałem
dlaczego w całym szwajcarskim klubie SSC w ciągu roku dochodzi się
jedynie kilkadziesiąt sztuk postrzałków. Krótkość okresu polowań,
niewielka ilość pozyskiwanej zwierzyny, a przede wszystkim ekstremalnie
trudne warunki terenowe powodują że ilość odnalezionych postrzałków w
porównaniu z Polską jest znikoma.
ALPY UCZĄ POKORY!

Wojciech Galwas
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Protokół z zebrania doradców hodowlanych ISHV 5.09.2017 w
ELM/Szwajcaria
Przygotował Peter Sladko
Punkt 1.
- Winfried Wagner wita trzech nowych doradców hodowlanych
(CMKCHB - Czechy, KCHF – Słowacja - HS i BGS)
- W. Wagner podkreśla jeszcze raz, że kluby wyznaczające standardy nie
chcą dominować w ISHV
- Współpraca doradców hodowlanych przed tym posiedzeniem była tak zła,
że budzi to wątpliwości o celowości tego spotkania
- W. Wagner (HS) i Thomas Schneider (BGS) nawołują do konstruktywnej
współpracy
Punkt 2.
W roku 2016 populacja HS wyniosłą 1830 psów, 29 miotów z 208
szczeniętami.(102:106)
W BGS populacja wyniosła 3869 psów, 104 mioty z 798 szczeniętami
( 393:409).
Punkt 3:
- Do Szwecji i Włoch zostały exportowane szczenięta z Polski, bez
porozumienia z doradcami hodowlanymi. Wojciech Galwas sprostował, że
chodzi o psy nie klubowe, pochodzące z hodowli FCI działającej
równolegle do Klubu Posokowca. Te psy nie dostały winiet ISHV.
- Robert Brand (CFCRHB) dobitnie domaga się lojalności względem ISHV.
- A. Nyul (USHV) wyjaśnia ponownie zasady funkcjonowania FCI w
krajach Europy wschodniej.
- Wszystkie kluby członkowskie popierają jednogłośnie, że tylko psy z
wynikiem HD A i HD B mogą być dopuszczone do hodowli, chociaż FCI
dopuszcza również HD C.
Punkt 4:
- W. Wagner omawia ponownie potrzebę ujednolicenia systemu oceny
psów dla polepszenia jawności i poprawienia, jakości psów w ISHV.
- Po wypowiedzi F. Griessmayer w Austrii i na Węgrzech warunki krajowe
nie pozwalają na wprowadzenie ujednoliconego systemu punktacji.
- Jura Skacil wyjaśnia, że do tej pory w Czechach „Gon“ nie był wymogiem
hodowlanym.
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Regulamin prób pracy nie może być łatwo zmieniony przez CMKHB, gdyż
jest to możliwe tylko we współpracy z krajowym związkiem
kynologicznym.
- Zostało przyjęte, ze przy wymianie szczeniąt do rodowodów będzie
dołączana dodatkowa strona, z możliwie największą ilością informacji.
Zdając sobie sprawę, że będzie to proces który potrzebuje czasu by w pełni
funkcjonować.
- Ta dodatkowa strona ma zawierać informacje o eksterierze/użytkowości,
zapisane w sposób standardowy, tak żeby bez względu na język można było
ją odczytać. Na przykład w formie tabeli Exel, która będzie przez każdy
klub formatowana i dostosowana i przetłumaczona na język ojczysty.
- To mogłoby zapoczątkować międzynarodową bazę hodowlaną.
Punkt 5.
- Przedstawiono zasady przyznawania Winiet ISHV, jako zastępstwo
stempla ISHV i przedłożono je do głosowania zarządowi na zebraniu
głównym.
Punkt 6.
- Thomas Schneider (KBGS) przedstawia możliwości stworzenia bazy
hodowlanej ISHV.
Niebawem ma być wręczony do wglądu wszystkim doradcom hodowlanym
nowy system oceny hodowlanej psów (baza). Z założenia możliwie
wszystkie BGS z ISHV mają być wprowadzone przez doradców
hodowlanych do systemu ułatwiając w ten sposób wybór psów
hodowlanych. Cytat: „Nie mam żadnych tajemnic!“
- Thomas Schneider mówi o spotkaniu z naukowcami z Uniwersytetu w
Brnie z 04.09.2017. Celem Thomasa Schneidera jest stworzenie
europejskiego, jak największego banku próbek krwi posokowców na
uniwersytecie w Bernie, aby tam prowadzić typowania genetyczne oraz
badania genetyczne na temat dziedziczenia.
- Ze strony klubu Hirschmann faworyzowana jest wyższa szkoła
weterynaryjna w Hanowerze, gdzie składowane są już ok. 220 próbek krwi
HS z lat 2003/2004. Dane z tych próbek są ważne i interesujące dla rasy
HS, dlatego nie można ich pominąć.
W roku 2018 nie będzie zjazdu doradców hodowlanych!
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Zasady przyznawania Winiet ISHV
Ważne od 01.01.2018

Winieta hodowli użytkowych ISHV gwarantuje niżej wymienione cechy
jakości!
Podstawy do przyznawania i zastosowania Winiet hodowli użytkowych
1.Winieta hodowli użytkowej jest certyfikatem dla myśliwskich
użytkowych hodowli, zgodnie z zasadami i wytycznymi ISHV.
Zostaje ona przyklejana na oryginalny rodowód, albo na załącznik do
rodowodu wydawany przez klub członkowski ISHV.
2.Zgodnie z zasadami ISHV, wymagania hodowlane klubów członkowskich
nie mogą być sprzeczne z celami ISHV.
Celem hodowli jest utrzymanie i rozwój myśliwskich zdolności użytkowych
obydwu ras posokowców.
3.Ten cel jest osiągalny tylko poprzez konsekwentną hodowle zdrowymi,
użytkowo zdolnymi, potwierdzonymi zgodnie ze standardami FCI próbami
pracy i potwierdzonym exterierem psami.
4.Winieta przyznana za zgodą ISHV gwarantuje spełnienie punktów
od 1 do 3.
5.Winieta użytkowości wklejana w oryginalny rodowód lub w załącznik
wystawiany przez klub zaświadcza ze psy użyte do hodowli w momencie
dopuszczenia do hodowli nie wykazywały dziedzicznych wad budowy ciała
i jednocześnie były poddane myśliwskim próbom pracy i były ocenione
eksterierowo zgodnie ze standardem FCI.
6.Myśliwskie praktyczne Próby Pracy zgodne z wytycznymi ISHV mają
następujące minimalne wymagania:
6.1. Praca na długim otoku na sztucznej ścieżce tropowej minimalnie 1000
metrów, założonej przynajmniej 20 godzin wcześniej.
6.1.2 Ścieżka tropowa ułożona butami tropowymi bez farby (HS) albo
według regulaminu prób pracy danego klubu zrzeszonego w ISHV.
6.1.3 Ścieżka tropowa położona butami tropowymi z użyciem 1/8 litra
czystej farby ze zwierzyny łownej. (BGS)
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6.1.4 alternatywnie poszukiwanie na (wcześniej obserwowanym) zimnym
tropie zdrowej sztuki zwierzyny grubej, zgodnie z wytycznymi Verein
Hirschmann.
6.2 ocena szukania zestrzału i pokazywanie farby, fragmentów
kości i tkanek.
6.2.1 w połączeniu z pracą na otoku podczas prób pracy
6.2.2 jako osobną część próby pracy
6.3. Ocena zachowania i zachowania przy sztuce
6.3.1 na typowo wyglądającym modelu zwierza, albo
6.3.2. żywym zwierzu, albo
6.3.3 poprzez zaświadczenie głoszenia podczas gonu ze
stanowieniem lub podczas próby głównej.
6.3.4. zaświadczenie gonu i stanowienie w praktyce
6.4. potwierdzenie rodzaju głoszenia psa, tj. „głosi na ścieżce“, czy „głosi
tylko na oko” po zobaczenia zwierzyny (wymaganie minimalne) podczas
gonu jest wyjątkowo ważną cechą poddawaną ocenie.
Głoszenie tylko podczas stanowienia nie jest wystarczające!
Zachowanie społeczne psa w stosunku do ludzi i innych zwierząt
(socjalizacja) i
6.5.2 próba reakcji na strzał
7. Wymagania podstawowe zdrowotne do uzyskania Winiety użytkowości
ISHV
7.1 Psy dopuszczone do hodowli muszą zostać poddane ocenie eksterieru
przez uznanych sędziów eksterierowych w klasach odpowiednich do wieku
i zgodnie ze standardami FCI
7.2 Psy hodowlane muszą być przebadane pod kątem dysplazji stawów
biodrowych HD i mieć wynik HD A lub HD B.
7.3 Dodatkowe badanie w kierunku dysplazji stawów łokciowych ED jest
zalecane.
7.4 Psy hodowlane muszą być zdrowe i nie mogą mieć żadnych
dziedzicznych wad.
8. Krajowy doradca hodowlany sprawdza przed kryciem, czy psy do
planowanego krycia spełniają wymogi hodowlane.
Takie jak:
8.1 Ocena eksterieru z wynikiem minimalnym
8.1.1 doskonała, albo
8.1.2 bardzo dobra, albo
8.1.3 w przypadkach wyjątkowych przy psa wybitnych użytkowo także
przy ocenie dobrej
8.2 Badanie HD z wynikiem A= wolny, albo B= forma przejściowa
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8.2.1 Badanie ED jest zalecane
8.3 wolny od wad dziedzicznych
8.4 potwierdzenie głoszenia poprzez:
8.4.1 minimalnie głoszenie na oko podczas gonu
8.4.2 głoszenie na ścieżce jest pożądane
8.5 tylko oszczekiwanie podczas stanowienia jest niewystarczające
8.6 Konkurs Pracy posokowców
8.6.1 zdany z z wynikiem „dobrym“
8.7. zdana Próba Pracy na naturalnym postrzałku
8.8 Potwierdzenie gonu i stanowienia (skrót niemiecki: HSN)
8.8.1 i zdanie próby pracy na naturalnym postrzałku
8.8.2 albo osobnego pisemnego zaświadczenia poświadczonego zeznaniem
świadków z opisem pracy psa zgodnie z wymogami próby głównej
8.9 Hodowca musi być członkiem klubu zrzeszonego w ISHV i
podporządkowywać się regulaminowi i wytycznymi hodowlanymi klubu,
które są zgodne z zasadami hodowli ISHV.
Jeśli wyżej wymienione kryteria są zachowane przy obydwu psach z pary
hodowlanej, to każde szczenię z takowego miotu ma prawo do winiety
użytkowości ISHV w rodowodzie.
9. Dalsze kryteria klubowe co do hodowli pozostają niezmienione.
10. W dalszym ciągu klub zrzeszony w ISHV zaświadcza, że szczenięta są
oddawane tylko w ręce myśliwych, którzy są członkami klubu ISHV, co
tym samym przyczynia się do zachowania użytkowości psów w naturalnym
łowisku przy poszukiwaniu postrzałków zwierzyny grubej.
12. Hodowla tylko pod kątem eksterieru jest przez ISHV zabroniona.
13. Jakiekolwiek wspieranie handlu psami poza klubami zrzeszonymi w
ISHV jest hodowcom zabronione.
13. Odstąpienie szczenięcia w innych celach użytkowych niż wyżej
wymienione odbywa się za porozumieniem z doradcą hodowlanym. Bez
takowego szczenię / pies nie dostanie winiety użytkowości.
14. Winiety użytkowości znajdują się wyłącznie w rękach doradcy
hodowlanego, ewentualnie klubowego doradcy hodowlanego. Duplikaty nie
mogą być wystawiane. Tylko doradca hodowlany ma prawo do wbicia
winiety w rodowód.
15.Numery bieżące Winiet muszą być zarejestrowane.
16. Przy nieprawidłowym przydzielaniu Winiet, zarząd ISHV może zażądać
ich zwrotu.
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Walne Zgromadzenie ISHV w dniu 06.09.2017
w Elm / Glarus w Szwajcarii.
Zgromadzenie otworzył Przewodniczący ISHV Leo Thomann.
Po wprowadzeniu dwóch poprawek zatwierdzono protokół z poprzedniego
WZ ISHV.
Następnie Leo Thomann przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu
ISHV. Kolejne sprawozdanie przedstawił Sekretarz Konrad Kreitmair.
Następnie głos zabrał Główny Doradca Hodowlany HS Winfried
Wagner, który przedstawił wymagania jakie powinny być stawiane przy
hodowli posokowców hanowerskich.
Aby spełnić te cele potrzebne są wyczerpujące informacje pochodzące z
klubów członkowskich ISHV. Rodowody posokowców wydawane przez
związki kynologiczne są w tej mierze niewystarczające i wymagają
uzupełnienia przez doradców hodowlanych.
W przyszłości chcemy wprowadzić porównywalne parametry hodowlane.
Jest to dobry krok dla wspólnoty w ISHV i krok w kierunku wielokrotnie
wymaganego międzynarodowego rejestru hodowców.
Ze względu na rezygnację Francji z organizacji ISHV Suche następne
spotkanie odbędzie się w 2019 roku w Niemczech.
Kolejne sprawozdanie przedstawił Główny Doradca Hodowlany
BGS Thomas Schneider. Przedstawił on raport hodowli posokowców
bawarskich za poprzedni rok. Omówił wyniki spotkania w Instytucie
Genetyki Uniwersytetu w Bernie, który prowadzi badania nad DNA
posokowców. Tylko badania mogą umożliwić walkę z wadami
genetycznymi. Będzie to baza danych do stworzenia wspólnego,
międzynarodowego rejestru hodowlanego.
Następny raport przedstawił Skarbnik, dr inż. Carl-Otto Caspari,
który uskarżył się na powolne płatności przychodzące z opłat
członkowskich. Wzywa wszystkie kluby o terminową płatność składek.
Przedstawiciel rewidentów gotówkowych, Joachim Decker, przedstawiał
raport z poprawności zarządzania środkami pieniężnymi.
Walne Zgromadzenie udzieliło jednogłośnie absolutorium dla
Zarządu ISHV.
Zmiana statutu ISHV.
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Projekt statutu został doręczony wszystkim obecnym stowarzyszeniom.
Poprawki do statutu zostały ponownie przeczytane.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie uchwaliło Statut.
Statut wejdzie w życie 1 stycznia 2018 roku.
Ustalanie składek członkowskich
Uzgodniono, że nastąpi podwyższenie rocznych składek dla klubów
członkowskich.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie postanawia:
Kluby członkowskie VH, KBGS, ÖSHV, USHV i SSC - podwyższanie do
750 €, pozostałe kluby członkowskie do 500 €.
Roczne opłaty dla dodatkowych członków zwiększają się do 350 €.
Wzrost obowiązuje od 01.01.2018.
Ustalanie dotacji na organizację ISHV Suche
WZ jednomyślnie postanawia, że dotacja ISHV na organizację ISHV Suche
wynosić będzie do odwołania 5000 euro.
Nabycie winiet do „członków ISHV".
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje "Wytyczne w sprawie
przyznawania winiet" jednogłośnie. Wytyczne wejdą w życie 1 stycznia
2018 roku.
Przyjęcie klubu posokowca ze Szwecji - Svenska
Schweisshundklubben (SSHK), jako pełnoprawnego członka ISHV.
Szwedzki Klub (SSHK) złożył wniosek o pełne Członkostwo w ISHV.
Wszystkie wymagania dotyczące przyjęcia SSHK zostały spełnione.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie zdecydowało o przyjęciu
SSHK jako członka ISHV.
Wybory.
Wszyscy zgłoszeni kandydaci do Zarządu ISHV zostali jednomyślnie
wybrani przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie na 2 lata:
1. Przewodniczący - Jürgen Schlüter
2. Przewodniczący - Leo Thomann
Sekretarz - Konrada Kreitmaira
Skarbnik - Dr. Carl-Otto Caspari
Główny Doradca ds. hodowli HS - Winfried Wagner
Główny Doradca ds. hodowli BGS - Thomas Schneider
Panowie Jens Böning i Torsten Buchholz zostali wybrani audytorami.
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Sprawy różne.
Joachim Swiss widzi pewien problem, ponieważ nie wszyscy sędziowie
przybyli i dlatego były trudności ze skompletowaniem 3 osobowych
zespołów sędziowskich. Wolfgang Reiter jest zdania, że można ocenić
pracę z 2 sędziami.
Honorowy przewodniczący Georg Volquartds zgłosił prośbę o
zatwierdzenie stosownych rozporządzeń w tym zakresie, jak również o
uznanie poszukiwań przeprowadzonych przed oficjalnym otwarciem ISHV
Suche.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło ten wniosek jednogłośnie.
Po rozpatrzeniu wszystkich punktów porządku obrad, honorowy
przewodniczący Dr. Volquardts, zabrał głos dziękując wszystkim osobom
zaangażowanym w organizację tego 35 ISHV Suche, szczególnie Leo
Thomann, który w tych trudnych czasach „przywraca statek ISHV na
właściwe tory”.
Leo Thomann podziękował za konstruktywny przebieg WZ i
zakończył je o godz. 18,07.
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35. ISHV-SUCHE SCHWEIZ 2017

Spotkania ISHV SUCHE, które z reguły odbywają się co dwa lata i
są organizowane przez kluby założycielskie Międzynarodowego Związku
Klubów Posokowców (ISHV), zawsze budzą emocje na długo przed. Tym
razem oczekiwanie i związane z tym emocje szczególnie mnie dotyczyły,
gdyż zostałem delegowany jako przewodnik posokowca i reprezentant
Polskiego Klubu ISHV. Napięcie i emocje były tym większy im bardziej
zbliżał się termin Zjazdu Klubów ISHV. Miejsce też było wyjątkowe,
Szwajcaria - Alpy. Wyjątkowe i jakże inne od naszych warunków pracy z
posokowcami. Jak bardzo specyfika pracy przewodników posokowców w
Szwajcarii różni się od naszej przekonaliśmy się bardzo szybko, a w moim
przypadku dość boleśnie. Jadąc na to spotkanie w najśmielszych
wyobrażeniach nie przewidzieliśmy, z czym tu będziemy musieli się
zmierzyć.
W naszej delegacji znaleźli się oczywiście przewodniczący klubu
Wojciech Galwas, sędziowie międzynarodowi Tadeusz Wójcik i Jakub
Rudziński, członkowie klubu Rafał Malec, Robert Maślanka oraz nasz
„osobisty” i wypróbowany „dolmetscher” Bartek Możdżeń. Drugim
samochodem dojechali jeszcze koledzy Wiesław Burdzy, Zygmunt
Krzemień, Robert i Piotr Iwiccy, na co dzień przewodnicy pracujący z
hanowerami.
(03.09) Na miejsce dotarliśmy po 23.00 już w zupełnych
ciemnościach. Szybki kwaterunek, ocena przygotowań na jutrzejsze
oficjalne otwarcie i mogliśmy się witać z przedstawicielami innych klubów.
Rano czekało mnie komisyjne przestrzelanie broni i sprawdzian strzelecki.
(04.09) Wczesnym rankiem, schodząc na parking do samochodu i
psa, mogłem docenić przepiękne otaczające nas krajobrazy. Widoki
zapierały dech. Góry, Alpy, „Szwaicaria… tu się oddycha”… Filmowy
cytat sam cisnął się na usta i zostały ulubionym zwrotem naszej ekipy 😊😊.
Jako sprzęt do nawigacji na tropie miałem wypożyczoną obrożę firmy
TRACKER. Trzeba było tylko przestawić aplikację na „Schweiz”, telefon
do Martyny i już byłem zwarty i gotowy do działania.
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Krótki spacer z suką, próba szybkiej aklimatyzacji, śniadanko i
ruszamy na strzelnicę. Po przejechaniu ok 15 km parkujemy nad stromym
choć niezbyt głębokim wąwozem, którego dołem płynął górski potok. Po
zejściu na dół mogliśmy zobaczyć ustawione wzdłuż potoku stanowiska
strzeleckie. Właśnie przewodnik z ekipy słowackiej przestrzeliwał swój
sztucer. Następny w kolejności byłem ja. Po oddaniu 3 strzałów do celu w
odległości 100 m i pozytywnym zaliczeniu przesunęliśmy się na stanowisko
zając w przebiegu. Trochę nas to zdziwiło. No ale cóż było robić. Co kraj to
obyczaj. Oddałem po kilka strzałów śrutowych z strzelnicowego bocka i z
zaliczonym i podpisanym dokumentem byłem gotowy do pracy. Pouczono
mnie jeszcze, że dokument ze strzelnicy mam w terenie zawsze mieć przy
sobie.
W hotelu już czekano na nas z propozycją podjęcia pracy poza
konkursem. Był jeleń byk do szukania w odległości ok 100 km, pod
Zurichem. „Szwajcaria, Zurich tu się oddycha!” zawołał prezes i już w
komplecie, podnieceni perspektywą pierwszej pracy w Szwajcarii,
ruszaliśmy w drogę za samochodem ekipy sędziowskiej. Po przejechaniu
około 80 km skręciliśmy w boczną drogę, która zaczęła się piąć w gorę, z
coraz bardziej stromymi podjazdami i ostrymi zakrętami. Spoglądając w dół
mieliśmy „dreszczyk emocji” i przepiękne widoki. W miejscu spotkania
przywitało nas kilkunastu myśliwych, którzy przez ostatnie dwie godziny
pomagali w szukaniu postrzałka. Udaliśmy się jeszcze kilka kilometrów
szutrową drogą leśną i zatrzymaliśmy się aby podjąć pracę. Chwilę zajęło
mi przebranie się, a w tym czasie sędzia przeprowadził wywiad z myśliwym
notując wszelkie potrzebne informacje. Ruszyliśmy na zestrzał. Myśliwy,
który strzelał, dwóch sędziów i ja z posokowcem. Za nami dość liczna
korona. Odłożenie suki, rzut oka na wskazane miejsce zestrzału. Niewielka
ilość farby, ciemnej i o ziarnistej strukturze, wyglądała dość obiecująco.
Podłożyłem Elzę i powoli, przez gęste, ale na szczęście niezbyt wysokie
krzewy jeżyn ruszyliśmy w górę stoku. Po wejściu w kępę gęstych
świerków i przejściu kilkudziesięciu metrów suka skręciła ostro w prawo i
po kilku metrach się zatrzymała. Próbując przebić się przez gęste gałęzie
świerkowe aby zobaczyć co ją zatrzymało dosłownie wpadłem na psa i
zgasłego byka. Głoszenie Elzy wywołało poruszenie w podążającej za mną
koronie. Potwierdziłem głosem, że byk odnaleziony. Miejscowi myśliwi,
którzy podbiegli do nas zaczęli wydawać głośne, dość specyficzne okrzyki
radości. Ostatni kęs dla zwierza, złom dla myśliwego i gratulacje „na misia”
z uradowanym strzelcem. Wszystkim nam udzielił się dobry humor.

106

Okrzyki Szwajcarów brzmiały jeszcze długo. Oczywiście było pamiątkowe
zdjęcie. Nie co dzień znajduje się jelenia byka w szwajcarskich Alpach i to
w tak zacnym towarzystwie.
Zanim ściągnęliśmy byka w kierunku samochodów, podjechał
urzędnik państwowy odpowiedzialny w tym rejonie za łowiectwo. Strażnik
łowiecki swoje biuro miał w samochodzie, a wagę na haku samochodowym.
Pozwoliło to wszystkie formalności przeprowadzić szybko i sprawnie bez
konieczności transportu całej tuszy.
Jeszcze nie ostygliśmy z emocji, a już otrzymaliśmy propozycję
podjęcia następnej pracy, też poza konkursem, tym razem na kozicy. Było
po 14.00 więc szybko zapakowaliśmy się do samochodów i po godzinie
dojeżdżaliśmy w kolejne urokliwe miejsce. Podejście do zestrzału było na
dystansie ok 600 m. Wczesnym rankiem myśliwy oddał strzał do jednej z
dwóch kozic, pod dużym kątem w górę po stromym zboczu. Na zestrzale
nie znaleziono farby ale sprawdzono i poszukiwano z labradorem bez
sukcesu. Na tropie przewodnik labradora znalazł farbę. Zestrzał nie był
oznaczony. Pies nawąchał zestrzał i nie pozostało mi nic innego jak za nim
podążać. Poruszaliśmy się po warstwicy góry wąskimi ścieżkami kozic, od
czasu do czasu wspinając się prostopadle w kierunku szczytu. Korona z
sędziami została daleko za mną, a ja mimo braku potwierdzenia zapuściłem
się dość daleko i wysoko. Zaczęło się robić bardzo stromo. Pies miał
problem ustać na swoich łapach, a ja przytrzymywałem się skał i drzew.
Usłyszałem głos sędziego nakazujący mi powrót. Okazało się, że wejść było
łatwiej niż zejść. Schodząc, w pewnym momencie znalazłem się na odcinku
zbocza, na którym nie znalazłem nic do przytrzymania. Mimo, że leżałem
płasko na brzuchu zacząłem się zsuwać w dół nie mogąc niczego uchwycić.
Puściłem otok i próbowałem zaczepić się dłońmi, ramionami, wbijając
stopy w podłoże, ale niestety moje ciało nabierało coraz większej prędkości.
Gdy już wydawało mi się, że udało mi się wyhamować, zbocze załamywało
się jeszcze ostrzej i poleciałem z dużą prędkością w dół. Miotało mną we
wszystkie strony, aż wylądowałem plecami na grubym buku. Na szczęście
solidny karabin Mausera, który miałem na plecach zamortyzował uderzenie
o potężny pień. Powoli odzyskiwałem świadomość próbując zrobić
„rachunek strat”. Wyglądało, że kości mam całe, mogę ruszać kończynami,
jedynie głos ciężko było wydobyć z powodu stłuczonych żeber. Struchlałem
widząc moją sukę, która ruszyła za mną. Mimo czterech kończyn, którymi
się zapierała, nie mogła się zatrzymać i poleciała jeszcze 100 m niżej. Na
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szczęście w końcu wyhamowała bo poniżej była już tylko pionowa ściana.
Nawiązałem kontakt głosowy z sędziami i koroną uspakajając, że jestem
cały. Każdy ich ruch i próba zbliżenia się do mnie powodował lawinę
ostrych kamieni zmuszając mnie do schowania za pień „mojego” buka.
Podjęliśmy decyzję, że tylko kolega Rafał podejdzie do mnie i spróbujemy
schodzić w dół, a pozostali wrócą jak przyszli. Już bez przygód udało nam
się dotrzeć do samochodów. Ruszyliśmy w kierunku bazy gdzie już bez nas
zaczynały się uroczystości inauguracyjne. Tak minął nam pierwszy dzień w
Szwajcarii, ucząc boleśnie pokory do pracy w Alpach. Wieczór upłynął na
oficjalnych wystąpieniach oficjeli i w doborowym towarzystwie
przewodników europejskich klubów posokowców.
(05.09) Przez kolejny dzień przesiedziałem w holu pod
sekretariatem czekając na możliwość pracy, choć nawet trochę byłem
zadowolony, że nie poszedłem na „pierwszy ogień”, mając czas, żeby
trochę podkurować obolałe stawy.
(06.09) Niestety, następnego dnia też nie otrzymałem żadnej pracy.
Na wszelkie pytania odpowiadano nam ciągle tak samo, że czekamy na
zgłoszenia. O tyle to było dziwne, że niektórzy wyjeżdżali już do pracy po
kilka razy, a nas po prostu spławiano. Prac w ciągu kilku dni imprezy nie
było mało. W tym i sąsiednich kantonach poluje się w wyznaczonych
krótkich dwutygodniowych terminach i w takim okresie zorganizowano 35
ISHV SUCHE. Wielu myśliwych bierze w tym czasie urlop i zajmuje się
wyłącznie polowaniem. Polowanie jest popularne i dobrze postrzegane
przez miejscową ludność. Nawet w przypadkowej rozmowie w restauracji
usłyszeliśmy wiele miłych i ciepłych słów od kelnerki, której ojciec od
kilku dni biegał po górach w nadziei upolowania kozicy. Nie zgłoszenie
postrzałka do stacji posokowca skutkuje zawieszeniem myśliwego w
polowaniach w następnym roku. Takie rozwiązanie przydałoby się i u nas.
Dopiero wieczorem otrzymałem możliwość pracy na jeleniu byku
ok 70 km od naszej bazy. Myśliwy strzelał dwa razy w gęstym leśnym
podszycie. Pierwszy strzał w drzewo, a drugi do odchodzącego byka na
kulawy sztych. Na zestrzale nic nie znaleziono. Było już późne popołudnie,
więc ruszaliśmy samochodami z kopyta. Wskazane miejsce zestrzału
znajdowało się w gęstym, wysokości ok 2 m, podroście bukowym. Pies
pewnie podjął ciepły trop i ruszyliśmy w dół stromym zboczem. Czas od
strzału był ok 2,5h i pies pracował dynamicznie. W miękkim podłożu
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widoczne były tropy byka. Po ok 400m doszliśmy do łączki i po przejściu
jeszcze kilkudziesięciu metrów z wyraźnymi wcistkami jelenia byka i bez
potwierdzenia postrzału przerwaliśmy pracę ze względu na zapadający
mrok. Sytuacja wyglądała na mało prawdopodobną, żeby byk przyjął kulę,
ale poproszono mnie, żeby rano kontynuować.
Wieczorem odbyło się miłe spotkanie przed hotelem, na świeżym
powietrzu przy zastawionym smakołykami stole w pięknych
okolicznościach przyrody, zakrapiane świetnym miejscowym winem, które
rozlewały nam miłe uśmiechnięte kelnerki. Języki się rozwiązywały i
wymienialiśmy się wrażeniami. Po tym wstępie udaliśmy się do
miejscowego ewangelickiego kościółka na nabożeństwo. Przed ołtarz został
uroczyście wniesiony na saniach pozyskany jeleń byk, a otoczenie kościoła
udekorowane palącymi się pochodniami. Na szczęście nie pojawili się żadni
„zieloni aktywiści” ani żądni taniej sensacji dziennikarze TVN-u i cała
uroczystość przebiegała spokojnie w wzniosłej, uroczystej atmosferze.
(07.09) Następnego dnia kontynuowaliśmy pracę na tropie
wczorajszego jelenia jeszcze paręset metrów. Po pracy psa widziałem, że
ewidentnie nic nie ma na rzeczy i po konsultacji z sędziami przerwaliśmy
pracę.
Po powrocie i krótkiej przerwie otrzymałem kolejną propozycję
pracy, tym razem na kozicy. Przedstawiono nam sędziów, Szwajcarów i
niezwłocznie samochodami udaliśmy się do pracy. Zestrzał znajdował się
na łące na stoku góry, kilkadziesiąt metrów od ściany lasu. Suka pewnie
podjęła trop i po kilkunastu metrach mieliśmy pierwszą farbę. Podążaliśmy
po tropie pnąc się coraz wyżej, na niektórych odcinkach po gołej skale,
czasami po luźnych niestabilnych łupkach, a miejscami po glebie pokrytej
bukowymi liśćmi. Cały czas co kilkanaście, kilkadziesiąt metrów mieliśmy
potwierdzenia w postaci kropel dość jasnej farby. Z korony towarzyszył mi
tylko Rafał Malec, który jak to góral, najlepiej sobie radził w alpejskich
warunkach. Stok niestety robił się coraz bardziej stromy. Na szczęście
można było się asekurować przytrzymując drzew. Po ok 2 km tropu bez
żadnego łoża i coraz rzadszymi potwierdzeniami sędziowie chcieli
zakończyć pracę. Wiedząc, że jest to moja ostatnia praca na tegorocznym
ISHV uprosiłem sędziów, żeby jeszcze trochę trop pociągnąć. Daleko nie
uszliśmy. Przed nami ściana zaczęła robić się prawie pionowa i było coraz
trudniej. Bez sprzętu alpinistycznego po prostu się nie dało. Sędziowie w
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trakcie pracy, wspierali nas na tropie swoją znajomością terenu. Byli
życzliwi i profesjonalni. Milo wspominam tę pracę. Powrót na dół jak
zwykle był o wiele trudniejszy jak wejście. Nie mając odpowiednich
kosturów, jakich używali sędziowie, asekurowałem się otokiem,
spuszczając po nim niżej. I tym sposobem cali i zdrowi zakończyliśmy
pracę w terenie na 35 ISHV. Zaproszenie na piwko do domu myśliwego ,
który strzelał było przyjemnym i miłym akcentem.
Na koniec na pocieszenie pozostało nam świętowanie zakończenia
imprezy w doborowym międzynarodowym towarzystwie przewodników
posokowców. Uroczysta kolacja podczas gali wręczania lokat i nagród
uświetniła zakończenie. Z pewnym niedosytem wracaliśmy do kraju.
Jedynie zawołanie prezesa: „Szwajcaria, Zurich tu się oddycha…”
poprawiało nam drogą humory.

Darz Bór i poplątania otoku
Maciej Kopeć

Poniżej zamieszczam kilka zdjęć zrobionych w czasie naszego pobytu.
Myślę że opisy zdjęć są zbędne.
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XI Memoriał im. Benedykta Gierszewskiego
Bory Stobrawskie 2 – 6 listopada 2017 roku.
Zazwyczaj praca jaką wykonują przewodnik z posokowcem odbywa się
bez obecności osób postronnych czy sędziów ją oceniających. Są jednak
imprezy kynologiczne które w jednym czasie i jednym miejscu
umożliwiają ocenę pracy większej ilości posokowców. Jedyną taką
oceną w Polsce o zasięgu międzynarodowym jest Memoriał imienia Ks.
Benedykta Gierszewskiego, założyciela Klubu Posokowca.
W pierwszych dniach listopada ubiegłego roku Klub Posokowca
Członek ISHV wspólnie z Komisją Kynologiczną ORŁ w Opolu
przeprowadzili już po raz jedenasty taką ocenę.
Pięciodniowy memoriał został zorganizowany w okresie
intensywnych polowań zbiorowych i indywidualnych głównie na terenach
Ośrodków Hodowli Zwierzyny i kół łowieckich Opolszczyzny.
Do uczestnictwa w memoriale zaproszeni zostali przewodnicy posokowców
hanowerskich i bawarskich z europejskich klubów posokowca zrzeszonych
w Międzynarodowym Związku Posokowców – ISHV oraz przewodnicy z
Polski wytypowani przez Klub Posokowca.
W poszukiwaniu postrzałków wzięło udział 10–ciu przewodników
posokowców, reprezentujących 8 europejskich klubów posokowca. Oprócz
tego pracę w łowiskach zabezpieczały trzy kontrolne posokowce.
Byli to:
1. Bojanowski Grzegorz, Klub Posokowca Polska, z posokowcem
bawarskim FARES z Brzozowej Akacji,
2. Dera Grzegorz, Klub Posokowca Polska, z suką posokowca bawarskiego
DUMKA ze Starej Grobli,
3. Jasiak Paweł, Klub Posokowca Polska, z psem
GROT z Beskidzkiej Ostoi,
4. Klinkó Nándor, USHV Węgry, z posokowcem hanowerskim
Ricsika-Erdei Apacs,
5. Reindl Gerald, ÖSHV Austria, z suką posokowca bawarskiego
Alma von der Königswand,
6. Skácil Jura, CMKCHB Czechy, z posokowcem bawarskim
CEZAR z Babinej hory,
7. Smrek Karol jr, KCHF Słowacja, z posokowcem bawarskim
BRYX od Uja Laca,
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8. Wiese Henning , KBGS Niemcy, z posokowcem bawarskim
Söllmann vom Schwalbenkopf,
9. Wyss Ruedi, SSC Szwajcaria, z suką posokowca bawarskiego
Quira vom Pfingsberg,
10. Vendrame Danilo, SHC Włochy, z suką posokowca hanowerskiego
BLUME,
Posokowce kontrolne to młode, aczkolwiek posiadające praktykę - 2,5
roczne posokowce bawarskie;
1. ATAMAN z Krainy Przodków, przewodnik Rafał Malec,
2. AKIM Biały Trop, przewodnik Wojciech Dulski,
3. KAJA z Tymbarskiej Kniei, przewodnik Małgorzata Schram.
Prace posokowców były oceniane przez międzynarodowe komisje
sędziowskie w skład których wchodzili:
Wojciech Galwas – Sędzia Główny
Jakub Rudziński
Tadeusz Wójcik
Paweł Bocianowski
Krzysztof Kunicki
Grzegorz Lietz
Ryszard Nowicki
Ádám Szabó, USHV-Węgry,
Nándor Klinkó, USHV-Węgry,
Reinhard Scherr, KBGS-Niemcy,
Heinrich Pernkopf, ÖSHV Austria,
Petr Polách, CMKCHB Czechy,
Michal Strakoš, CMKCHB Czechy
Miroslav Gora, CMKCHB Czechy
Tibor Gešvandtner , KCHF Słowacja
Ján Maruščák, KCHF Słowacja
Żadna impreza kynologii łowieckiej w Polsce nie skupia
reprezentantów tylu państw. Podkreślić należy, że posokowce poszukiwały
postrzałków zwierzyny grubej zgłoszonych przez indywidualnych
myśliwych i organizatorów polowań zbiorowych w promieniu ponad stu
kilometrów od memoriałowego centrum, które mieściło się w Zamku
Myśliwskim Bożejów, na terenie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Po zgłoszeniu postrzałka przez organizatora polowania na miejsce
postrzelenia zwierzyny wyjeżdżała ekipa z przewodnikiem i posokowcem,
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sędziami oceniającymi ich pracę i tzw. „korona” czyli osoby
zainteresowane obserwowaniem pracy przewodnika i jego psa.
Prace posokowców były oceniane zgodnie z polskim regulaminem
oceny pracy posokowca w naturalnym łowisku. Zgodnie z nim aby
posokowiec uzyskał dyplom musi on wykazać się pracą po tropie na
odpowiednim dystansie i określonym czasie od zranienia. Oceniana jest
również współpraca z przewodnikiem i zachowanie psa przy martwej
zwierzynie. Dodatkowe punkty można otrzymać za gon i stanowienie lub za
oznajmianie czy oszczekiwanie. Nie odnalezienie postrzałka uniemożliwia
zdobycia dyplomu.
Jak to w naturalnych warunkach bywa, wykonywane prace były
bardzo zróżnicowane.
Jedne kończyły się odnalezieniem postrzałka
na dystansie
uniemożliwiającym uzyskanie dyplomu, inne trwające wiele godzin i
kilkanaście kilometrów pracy po tropie nie kończyły się dojściem do
postrzałka i również uniemożliwiały uzyskanie dyplomu. Kilka wyjazdów
to stwierdzenie pudeł do zwierzyny. Były również szarże dzików, prace w
trakcie których doszło do złamania kolby w broni czy zgubienia odbiornika
GPS. Doszło również do konieczności rozebrania się i holowania martwej
łani jelenia ze środka stawu, co w listopadzie nie należy do przyjemności.
Każdy z uczestniczących w memoriale przewodników i posokowców
wyjeżdżał kilka razy do pracy, i miał możliwość pokazania możliwości
swojego psa. Przewodnicy co prawda narzekali na brak lub błędne
oznaczenia zestrzałów, na brak precyzyjnych informacji co do okoliczności
oddawanych strzałów i reakcji zwierzyny ale tak to bywa, że myśliwi na
polowaniach zbiorowych szybko przemieszczają się do innych miotów i nie
przywiązują wagi do precyzyjnego oznaczenia zestrzału.
Jako, że każda praca w naturalnym łowisku różni się znacznie od
siebie, na memoriale nie były przyznawane lokaty, tylko dyplomy za
poszczególne prace które spełniły regulaminowe wymogi.
W czasie trwania memoriału posokowce wyjeżdżały w teren aby sprawdzić
rezultat strzałów oddanych do pięćdziesięciu sztuk zwierzyny grubej. W
wyniku poszukiwań odnalezionych zostało ponad dwadzieścia sztuk jeleni i
dzików. Spośród posokowców biorących udział w memoriale 3 uzyskały
dyplomy I stopnia, 1 dyplom II stopnia, 3 dyplomy III stopnia i 3
posokowce pozostały bez dyplomu.
Wyróżnić należy również 3 kontrolne posokowce, które pomimo ich
młodego wieku, uzyskały dyplomy I stopnia za wykonane prace, wszystkie
z gonem i stanowieniem.
Zorganizowanie tego typu imprezy stanowiło duże wyzwanie
logistyczne dla organizatorów.
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Pozyskanie sponsorów, ufundowanie nagród, zabezpieczenie zgłoszeń,
zorganizowanie dowozu przewodników, sędziów i korony na miejsce
poszukiwań, przeprowadzenie oceny psów, zorganizowanie odpraw i
podsumowania memoriału wymagało pracy bardzo wielu osób. Według
jednoznacznej oceny zagranicznych sędziów i uczestników poziom
organizacji stał na bardzo wysokim poziomie. Ilość zabezpieczonych prac
dla posokowców była niespotykana na zagranicznych tego typu konkursach.
Goście byli również pod dużym wrażeniem polskiej gościnności.
Zdziwienie budził jedynie fakt że tego typu impreza nie ma rangi
międzynarodowej, a należy ona z pewnością do czołowych imprez w
Europie.
Ilość odnalezionych, zaledwie w kilka dni, postrzałków zwierzyny
grubej stanowi przykład jaką rolę odgrywają w łowiskach dobrze
przygotowane posokowce. Szkoda tylko że tego typu ocen pracy w
naturalnym łowisku jest tak mało, szkoda że posokowce są tak rzadko
spotykane w wielu kołach łowieckich, a powinny być wszędzie tam gdzie w
łowiskach pozyskuje się zwierzynę grubą. Odszukanie śmiertelnie rannej
zwierzyny czy też zranionej sztuki, która może uchodzić jeszcze przez
wiele kilometrów należy przecież do prawnych i etycznych obowiązków
myśliwego.
Poniżej zamieszczamy fotograficzną relację z memoriału autorstwa
naszego Kolego z Moraw – Miroslava Gory.

Wojciech Galwas
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Przewodnicy z posokowcami.

Otwarcie XI Memoriału im. Benedykta Gierszewskiego.
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Losowanie prac.
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Losowanie prac.
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Odprawa przed wyjazdem w teren.

Nasz baner na Zamku w Bożejowie.
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Analiza zestrzału.

Przeprawa przez rzekę.
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Praca na otoku.

Praca zakończona odnalezieniem postrzałka.
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Stoisko firmy Garmin.

Memoriałowe kuluary.
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Zestawienie wyników.

Narada sędziów.
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Pamiątki dla uczestników memoriału.

Ogłoszenie wyników. Nagrodę główną dla przewodnika z Węgier
wręczają przedstawiciele firmy TRACKER.
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Sędzia główny wręcza dyplom dla przewodnika z Włoch.

Dyplom i nagroda dla przewodnika z KBGS.
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Nagrody i dyplom dla Grzegorza Bojanowskiego.

Wspólna biesiada.
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Pamiątkowe zdjęcia. Od prawej; Tadeusz Wójcik, Danino Vendrame,
Wojciech Galwas.

Koncert sygnalistów zakończył XI Memoriał im. B. Gierszewskiego.
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Praca kontrolnego posokowca na Memoriale im. B. Gierszewskiego,
AKIM (Cezar) Biały Trop – przewodnik Wojciech Dulski.
W dniu 4.11.2017 r. w godzinach wieczornych nawiązałem kontakt
telefoniczny z Kol. Janem Andryszczakiem, Prezesem K.Ł. Dzik w
Strzelinie. W dniu następnym o godz. 900 przybyłem do niego do domu,
skąd obaj przejechaliśmy samochodami do obwodu nr 330 na miejsce
wczorajszego polowania. Przed rozpoczęciem pracy, ten przesympatyczny
człowiek i miłośnik wyżłów, opowiedział mi zdarzenia z poprzedniego
dnia. W trakcie pędzenia na polowaniu zbiorowym z psami, stojąc na linii
oddał o godz. 1100 strzał do dużego dzika z broni kalibru 9,3x62. Dzik został
trafiony o czym świadczyła farba na tropie. Był goniony przez dwa psy,
które doprowadziły do jego stanowienia w miocie ale podkładacz, który był
na miejscu nie trafił do dzika. Psy goniąc go dalej, natrafiły po drodze na
innego dzika, który został strzelony w tym miocie i pozostały przy nim.
Dalsze poszukiwania pierwszego rannego dzika z psami, nie powiodły się
więc zwrócono się o pomoc do Klubu Posokowca.
Zestrzał znajdował się na leśnej drodze pomiędzy gęstymi
oddziałami młodnika sosnowo świerkowego, porośniętego jeżynami. O
godz. 1000 Akim (Cezar) na otoku w dość mocnym tempie ruszył przez
jeżyny po tropie, a ja z nim. Kol. Jan wiedząc co nas czeka na tej drodze,
postanowił inną drogą dotrzeć na miejsce, gdzie psy stanowiły dzika. Po 30
min. rzeczywiście spotkaliśmy się w tym miejscu. Jan wyglądał jak z
żurnala, a ja byłem mokry i podobny do jeżozwierza. Na miejscu
stanowienia dzika była kępa jeżyn o pow. ok. 50m2 , którą Cezar postanowił
gruntownie sprawdzić. Ja takiej ochoty już nie miałem więc robił to sam. Ja
wycierałem w tym czasie krew z twarzy i rąk. Ruszyliśmy po chwili już
osobno w dół młodnika w największe gęstwiny. Jan za nami. Wszystko szło
dobrze, aż do momentu gdy Cezar natrafił w młodniku na patrochy
strzelonego tam dzika.
Zorientowałem się, że ma problem ze odszukaniem i
kontynuowaniem pracy na właściwym tropie. Korekty niewiele dały i
postanowiłem, że powrócimy na miejsce stanowienia dzika. Rzeczywiście
pomogło, ale Cezar dla pewności postanowił wraz ze mną na otoku raz
jeszcze skontrolować tą samą kępę jeżyn. Nie zdążyłem zaprotestować, po
prostu mnie po niej przeciągnął. Dalej szło jak po kolczastym sznurku. Dzik
wracał goniony przez psy z nagonki, kręcąc się w tym samym młodniku i
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Wojciech Dulski z Wiesławem Cholewą i Cezarem.
(Fot. z arch. W. Dulski)
nie omijał skrupulatnie żadnej kępy jeżyn, a za nim po jego tropie, Cezar i
ja. Na liczniku Garmina było już ponad 5 km co rozgoryczony stanem trasy
pokazałem Janowi. I tak z uporem brnęliśmy dalej. W pewnym momencie
usłyszałem wyraźne stuknięcie spadającego przedmiotu o ziemię. W
odruchu złapałem za kieszeń na piersi gdzie był Garmin 320. Była pusta.
Stop. Szukanie z Janem wokół nas na niewiele się zdało. Cezar wrócony na
trop o 100m wcześniej, szedł jak po sznurku, co potwierdzał cierpliwie Jan
znajdując krople krwi. Wszystko na nic. Garmin zapadł się pod ziemię.
Trudno, idziemy dalej. W kolejnym młodniku natrafiliśmy na kąpielisko z
którego korzystał dzik. Jasny ił z niego pozostawał na gałęziach gęstych
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samosiewów, pozostawiony przez przedzierającego się dzika. Był suchy.
Gdzie nie gdzie zmieszany z krwią. Szedł tu z pewnością w nocy lub nad
ranem. Po ponad 5 km. zakrętasów tropu opuściliśmy ku mojej radości
jeżynowe chaszcze. Jak się okazało, była to przedwczesna radość. Kolejny
młodnik jeżynowy odebrałem jako wyjątkową złośliwość losu. Co gorsza
było tak gęsto, że puszczając z otoku Cezara nie wiedzieliśmy w którym
kierunku mamy iść, nie mając Garmina i jego wskazań. Po 10 min.
gwizdałem przywołując psa i na otoku prowadzony przez niego,
przedzierałem się przez kolejne gąszcza i jeżyny. Po kolejnych 100-200 m.
nie mając sił i cierpliwości zabawa zaczynała się od nowa. Przy kolejnym
takim holu na otoku, patrząc w znikający ogon Cezara poczułem, że lewa
stopa zsuwa mi się po korzeniu i ląduję miękko na lewym boku i na kolbie
mojego drylingu. Gdy się podniosłem i obejrzałem ją stwierdziłem, że po
tej kosmetyce (złamana) pasuje jak ulał, tyle że na lewe ramię i na prawe
oko. Poprosiłem Jana aby wzmógł czujność i ratował mą skórę i Cezara ze
swej 9-tki jeśli zajdzie taka potrzeba. Cezar po tym zdarzeniu dostał luz a ja
rozmyślałem co nowego złośliwego przyniesie nam los. Do trzech razy
sztuka. Z zamyślenia o niesprawiedliwości losu wyrwał mnie głos Cezara.
Szczeka, wreszcie jest dzik. Gon ok. 200 m. i ….cisza. W tych jeżynach
dzik potrafił zgubić psa ?! Obaj przedzieramy się w kierunku gonu. Nic nie
widzimy bo jeżyny do pasa. Nagle słyszymy przedzierającego się przez
gąszcza z powrotem Cezara, który zawzięcie szczeka już blisko nas.
Rozglądamy się obaj gorączkowo wokół. Patrzę w lewo i widzę w
odległości ok. 7 m. dużego dzika, który waruje i patrząc na mnie czai się do
szarży. Składam się z mojej dosłownie „łamanej” broni i ciągnę za spust.
Spust twardy. Pomyślałem, nie odbezpieczona. Sprawdzam, patrzę, jest
odbezpieczona. A dzik czeka z szarżą. Ciągnę ponownie za spust i nic. Dzik
stracił tym czasem cierpliwość bo na tyłku ma już Cezara. Odwrócił się
bokiem i odgania się od psa. Przerzucam przełącznik na breneki i walę z
mojego obrzyna. Dzik idzie. Krzyczę do Jana – wal. Słyszę jego strzał a
dzik dalej idzie. Za chwilę słyszę jego głos: „to niemożliwe”!! A Cezar
szczeka przed nami. Rwiemy - udami kolejne jeżyny i w żółwim tempie,
przesuwamy się do przodu. Po drodze widzę rozerwany w drzazgi dąbek,
którego poszatkowała kula z Jana 9,3x62. Teraz rozumiem jego zdziwienie.
Wpadamy w krzaki a tam Cezar tańczy, a dzik pisze testament. Oglądamy
go, to duży dzik ok. 90 kg. Miał postrzał na szynkę pod kątem, bez
uszkodzeń układu kostnego. Jesteśmy w siódmym niebie a ja wykończony.
Złom dla strzelca i Cezara. Jest godz. 1520. Po ponad 7 km labiryntu w
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młodnikach i 5 godz. dochodzenia mieliśmy już chwile zwątpienia. Ale
warto było mimo, że to najdroższe moje dochodzenie z Cezarem. Przecież
wyniesione doświadczenia są bezcenne!!
Do centrum memoriałowego wróciliśmy już po zmroku, brudni,
podrapani i zakrwawieni. Bez Garmina i ze złamaną kolbą w broni.
Pozostała mi jednak duma z Cezara i z dobrze spełnionego obowiązku
przewodnika posokowca.

Darz Bór
Wojciech Dulski

Zmęczeni i szczęśliwi. (Fot. z arch. W. Dulski)
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7 mitów o pracy z posokowcem.
Pomimo dużego zainteresowania ciągle brakuje źródeł fachowej wiedzy
o tym jak należy układać i pracować z posokowcem. Lukę często
uzupełniają mity powtarzane w myśliwskim środowisku. Część z nich
zawiera może ziarenko prawdy, z reguły jednak nie mają one zbyt wiele
wspólnego ze sztuką prowadzenia psa tej rasy.

1.

Układanie na farbie

Posokowce, jak sama nazwa wskazuje, są predystynowane do
pracy na farbie. I choć od wieków hodowle były prowadzone tak, by psy tej
rasy instynktownie chciały podążać za postrzałkiem, aby wykorzystać pełny
potencjał jaki w nich drzemie muszą być do tej pracy układane. Nie znaczy
to jednak wcale, że w procesie edukacji trzeba używać samej farby.
Wielokrotnie spotykałem się z gwałtowną kontrargumentacją, nawet w
czasie warsztatów, które prowadziłem. Spodziewam się zatem, że powyższe
stwierdzenie wywoła pewne oburzenie. Jak to „bez farby”? Czyli niby jak?
Wydaje mi się, że przeświadczenie o nieodzowności skrapiania
sztucznej ścieżki wynika z przekonania, że każdy postrzałek farbuje. Jeśli
nie farbuje, znaczy, że nie został trafiony, czyli że nie ma postrzałka. Nie
ma roboty, nie ma tematu. To przekonanie ma źródło w doświadczeniach
myśliwych, którzy polują bez psa. Znalezione plamy krwi na ściółce czy
liściach są jednoznaczną informacją, że doszło do trafienia, gdy jednak ich
brakuje, nie ma już takiej pewności (doświadczony łowca znajdzie może
ścinkę na zestrzale, dostrzeże nierównomiernie pozostawiane wciski racic
na tropie, zauważy reakcję na strzał, usłyszy uderzenie kuli). Słowem,
zwierza, który nie farbuje znaleźć trudno. Nie znaczy to jednak, że nie
trzeba go poszukiwać, przeciwnie – pamiętają Państwo być może historyjki
o poszukiwaniu jeleni byków, które przytaczałem na łamach BŁ. O
strzałach na żołądek i na puste, czy choćby trafieniach na wysoką komorę,
które na pierwszych stu metrach nie dawały posoki. Właśnie dlatego, że są
to trudne przypadki, czasem niemożliwe do podniesienia bez dobrego psa,
wymagają przygotowań. Nie układamy posokowca do pracy na łatwych
tropach (choć oczywiście i banalne ścieżki stanowią ważny etap szkolenia),
ale do wytrwałości w podążaniu tymi trudnymi.
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Jak zatem uczyć bez farby? Sami racicami za pomocą laski lub
butów tropowych. Pozostawiony w ten sposób ślad zapachowy jest znacznie
bogatszy niż może nam się wydawać i zawiera wystarczającą informację dla
psa. Przy okazji odpadają problemy z pobieraniem i przechowywaniem
farby. Same zalety.

Łania odnaleziona po 50m 25h od strzału. Ani myśliwy ani jego pies nie
potrafili jej odnaleźć poprzedniego dnia. Nie farbowała.
(Fot. Ł. Dzierżanowski)
2.

Odwiatr śmierci

Zagadnienie to jest tyleż tajemnicze dla laików, co kontrowersyjne
wśród przewodników posokowców. W skrócie oznacza ono specyficzny
zapach, który pozostawia na tropie śmiertelnie ranna zwierzyna. Faktem jest
umiejętność rozpoznawania tego zapachu przez psa, podobnie jak myśliwy
potrafi prawidłowo odczytać komorową farbę, fragmenty płuc i inne ślady
pozostawione przez dobrze trafionego zwierza. Również pies, który ma
odpowiednie doświadczenie z całą pewnością rozpoznaje te niuanse w
odwietrze. To oczywiście motywuje go do pracy i przyczynia się do
odniesienia sukcesu w poszukiwaniach. Nic w tym dyskusyjnego – jeszcze.
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Kontrowersyjne jest rozumowanie niektórych przewodników polegające na
odwróceniu tej logiki: pies potrafi również stwierdzić brak odwiatru śmierci
i ocenić, że nie warto szukać. Moim zdaniem takie stawianie sprawy jest
błędem i to przynajmniej z dwóch powodów:
 Po pierwsze należy zastanowić się czym śmiertelne trafienie jest.
Odpowiedź jest prosta – to strzał, po którym zwierzę ginie. Niezależnie
od tego czy padnie w ogniu, czy dopiero po kilku dniach, prawda? W
obu przypadkach obowiązkiem myśliwego jest odnalezienie go i
ewentualne skrócenie cierpień. Pomijam przypadki oczywiste – trafienia
w serce, płuca, wątrobę czy inne witalnie istotne organy. Pytanie, czy
ów odwiatr śmierci da także dzik z odstrzeloną żuchwą, który zginie z
głodu po długim czasie męczarni? W ubiegłym roku kolega dostrzelił
byka, który otrzymał kulę na kark dwa tygodnie wcześniej. Jak udało
mu się pomimo kolosalnego zakażenia żyć tak długo jest zagadką samą
w sobie, ale w kontekście omawianego tematu – czy pozostawiał za
sobą odwiatr śmierci czy nie? Przed laty w przeciągu krótkiego czasu
byłem świadkiem dojścia dwóch byków trafionych na przedni badyl –
jeden otrzymał kulę w nadgarstek, drugi tuż poniżej mostka. Jeden
zapewne by się wylizał, drugi raczej nie. Oba zostały odnalezione przez
posokowca i zatrzymane po długim gonie.
 Psu trzeba ufać. Bez tego elementu nie ma mowy o współpracy na
tropie. Nie znaczy to jednak, że nie popełnia on błędów i nie potrzebuje
naszej pomocy. Może być zmęczony, zniechęcony, rozproszony. Jak
każdy ma prawo do słabszego dnia. Wszystko to jednak czynniki
subiektywne, związane z dyspozycją posokowca, a nie stanem, w jakim
znajduje się postrzałek. Czasem wystarczy dać psu odpocząć, ochłonąć i
powrócić na trop zachęcając do dalszej pracy. Innym razem potrzeba, by
pracę kontynuował inny posokowiec.
Pomijam przypadki, w których powołanie się na brak „odwiatru śmierci”
jest zwyczajną wymówką, która ma przysłonić lenistwo, brak wytrwałości,
niedomagania kondycyjne lub zwyczajną indolencję przewodnika i jego
tropowca. Wierzę mocno w to, że zarówno posokowiec jak i jego
przewodnik bazują na swoim doświadczeniu. Wytrwała praca, niezrażanie
się porażkami i długie kilometry zrobione na tropach, prędzej czy później,
przełożą się na podniesienie postrzałka „nie do dojścia”. Takiego, który nie
dał farby, uszedł daleko, wymagał wytrwałego gonu. Trafionego na
kończynę, żołądek, „puste”, gwizd, żuchwę itp. Ludzie, którzy zasłaniają
się „odwiatrem śmierci” raczej nie odniosą spektakularnych sukcesów.
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Deszcz rozmywa farbę, ale odwiatr pozostaje wyraźny.
(Fot. Ł. Dzierżanowski)
3.

Gonienie zwierzyny

Nikt nie lubi, gdy jego pies goni samopas. I posokowiec nie
powinien urządzać sobie wycieczek za zdrową zwierzyną. Błędem jest
wykorzystywanie go jako dzikarza na zbiorówkach. Ale czy należy tępić
każdy przejaw chęci do pogonienia saren czy zająca na spacerze? Wydawać
by się mogło, że tak, nikt przecież nie chce mieć zmanierowanego psa, w
którego tyle zainwestował.
Rzecz nie jest jednak taka oczywista... Skłonność do gonu jest
bardzo ważną cechą u posokowca. Pościg za ranną zwierzyną jest bowiem
znacznie częstszym elementem scenariusza poszukiwania postrzałka niż
mogłoby się wydawać. Myśliwi, którzy pracują bez psa z reguły znajdują
zgasłe postrzałki (lub nie znajdują ich wcale). Pies tymczasem pokazuje, że
zbliża się do rannej zwierzyny i często jeszcze zanim ją zobaczymy lub
usłyszymy podnoszącą się z łoża, sygnalizuje, że chce ruszyć luzem, bo trop
robi się gorący. Po zdjęciu obroży posokowiec przyspiesza, na pełnej
prędkości rusza za postrzałkiem. Czasem uda mu się go zatrzymać po
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kilkudziesięciu lub kilkuset metrach. Zdarza się jednak, że gon rozciąga się
na wiele kilometrów, a pies musi wykazać się nie tylko doskonałą kondycją,
ale również nieustępliwością.
Wracając więc do kwestii gonienia zwierzyny: w przypadku
młodych psów, może być to ważny element rozwoju pasji i należy wykazać
się dużym rozsądkiem przy próbach interwencji. Świętej pamięci prezes
Klubu Posokowca, Jan Kierznowski zapytany o problem młodych
posokowców dających nogę za sarną na spacerach powiedział kiedyś tak:
„znam wiele sposobów na powściąganie pasji u psa. Nie znam żadnego
skutecznego na jej przywrócenie.” W ubiegłym roku miałem przyjemność
rozmawiać z prezesem niemieckiego klubu posokowca bawarskiego,
Reinhardem Scherrem. Potwierdził tę opinię używając jeszcze
dobitniejszych słów – posokowca da się hamować, ale pchać nie.
4.

Oszczekiwanie

Gdybym dostawał złotówkę za każdym razem, gdy ktoś wskazując
palcem Docenta spyta: „a trupa głosi?”, byłbym bogatym człowiekiem. Jest
coś wulgarnego w tym określeniu, ale nie na tym chcę się skupić.
Przekonanie, że dobry pies powinien oszczekiwać zgasłą zwierzynę jest
niezwykle powszechne. Oczekiwanie, że nabyty szczeniak będzie w
przyszłości głosić odnalezioną sztukę urosło do gigantycznych rozmiarów,
czego wyrazem są nie tylko pytania, o których wspomniałem.
Zaprzyjaźnieni hodowcy z Czech opowiadali, że kupujący z Polski, którzy
przyjeżdżali do nich po szczeniaki, często wybierali te, które były
najhałaśliwsze, choć inne cechy wskazywały, że były one najsłabiej
rokujące w miocie. Dlaczego tak się dzieje?
Pokutuje przekonanie, że dobry pies, to taki, który puszczony
luzem znajdzie postrzałka i swoim głosem przywoła myśliwego. Bardzo
wygodny sposób. I jednocześnie mało skuteczny. Myśliwy (w tej sytuacji
określenie „przewodnik” nie może mieć zastosowania) nie ma żadnej
kontroli nad tym, co robi pies. A ten, w tym czasie robi co chce. Trochę
poszuka, trochę pobiega. O ile nie jest geniuszem, nie podejmie pracy, która
będzie wiązała się z wielokilometrowym mozolnym tropieniem. A nawet
jeśli, jakim cudem wytrwałe oszczekiwanie oznajmiające wieńczący je
sukces ma dotrzeć do uszu jego pana, który został po drugiej stronie lasu?
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5.

Po co mi otok? Mam GPS!

Lokalizator GPS jest cudownym urządzeniem. Pozwala
rejestrować całą aktywność psa w czasie pracy. Gdzie jest, w jakim
kierunku i z jaką prędkości się przemieszcza, ba – obroże wyposażone w
moduł GSM, pozwalają nawet do niego zadzwonić, by sprawdzić, czy
głosi!
Kto potrzebuje jeszcze tej archaicznej smyczy, skoro nie ma już
obawy o to, że pies się zgubi?! Rzecz w tym, że otok służy do
PROWADZENIA posokowca przez jego przewodnika, pomimo, że ten z
reguły idzie z tyłu. Przekazuje informację o tym, czy pies jest na tropie,
pozwala moderować tempo pracy, powstrzymać, gdy ścieżkę przecina
chmara jeleni, umożliwia naprowadzenie na ostatnią farbę, gdy ten popełnił
błąd itd.
Praca na otoku nie jest pracą na uwięzi. Sam otok jest raczej więzią
łączącą psa z jego przewodnikiem. Wielokrotnie obserwowałem Docenta,
który przychodził do mnie, bym ponownie zapiął mu obrożę, gdy wracał z
gonu (bo np. zwierz, który się podniósł nie był ranny i konieczne było
dalsze uważne tropienie). Każdy posokowiec, który w młodości układany
był z wykorzystaniem otoku doznaje radosnej podniety, gdy zobaczy go w
ręku przewodnika. Jest to bowiem pewny znak, że za chwilę czeka go
praca, a od niej nie ma żadnej lepszej rzeczy na świecie.
6.

Narzynanie

Na konkursach dla tropowców wysoko premiowane jest
oznajmianie i oszczekiwanie, które, jak już wcześniej wyjaśniałem nie mają
większej przydatności w czasie rzeczywistej pracy w łowisku. Jako
dyskwalifikującą wadę z kolei uważa się narzynanie czyli sytuację, w której
pies stołuje się na odnalezionym postrzałku.
Proszę mnie źle nie zrozumieć, żadna to cnota, rzecz jasna. Gdzie
jednak leży problem? W stylu pracy, o czym pisałem wcześniej w punkcie
4. Postaram się rozwinąć ten temat na przykładzie bardzo pouczającej
rozmowy, jaką przed laty odbyłem z Joachimem Deckerem, znanym
niemieckim sędzią i przewodnikiem. Tłumaczył mi, że najlepszym
sposobem motywowania posokowca do pracy jest nagradzanie go
kawałkiem narogów z odnalezionej tuszy. Gdy zapytałem, czy to nie
spowoduje to, że stanie się on narzynaczem, odparł prosto – czy Twój pies
pracuje luzem czy na otoku? Na otoku – odparłem. A zdarza się, że pracuje
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luzem? Tylko wtedy, gdy rusza w gon. Za żywym postrzałkiem, prawda?
TO KIEDY MA ON NARZYNAĆ ZWIERZYNĘ?
Prawidłowo prowadzony posokowiec poza gonem porusza się
luzem jedynie w sytuacji, gdy teren, w którym pracuje, jest zbyt trudny lub
zbyt niebezpieczny, by wchodzić tam na otoku np. rzepak, gęste jeżyny itp.
A jeśli nawet tak się akurat zdarzy, że w czasie tej pracy pies będąc daleko
od swojego przewodnika odnajdzie np. cielaka jelenia i uraczy się
smacznym kąskiem, tragedii nie będzie. Dramatem jest zmarnowanie całej
tuszy, gdy byle jaki pies nie ma wystarczających umiejętności, by ją
odnaleźć.
7.

Puszczanie młodego psa na farbę sarny
Na koniec mój ulubiony mit, ze wszystkich najbardziej chyba
zakorzeniony i powszechny, nawet wśród przewodników posokowców.
„Puszczanie na farbę sarny młodego posokowca, powoduje, że traci on
pasję do poszukiwania innych gatunków, za to nabiera chęci do gonienia
zdrowych saren”. W rezultacie wiele osób odmawia udzielenia pomocy w
poszukiwaniach zranionego rogacza lub kozy.
W tej tezie są aż trzy elementy, z którymi warto się rozprawić:
 Posokowca się nigdzie nie puszcza. Posokowiec pracuje na otoku
pod kontrolą swojego przewodnika.
 Długotrwały proces układania ma nauczyć psa trzymania
osobniczego odwiatru rannej sztuki. Oznacza to, że nabiera
umiejętności podążania śladem postrzałka, potrafi odróżnić go od
pozostawionych przez inne zwierzęta. Posokowiec rusza tropem, bo
wie, że ma do czynienia z ranną zwierzyną, a nie dlatego, że akurat
preferuje dany gatunek.
 Zadaniem przewodnika jest umiejętne prowadzenie psa. Rozwijanie
jego pasji i jednocześnie nauka respektowania zdrowej zwierzyny
napotkanej w czasie tropienia, niezależnie od gatunku. Posokowiec
powinien ją zignorować dlatego, że jest zdrowa, a nie że jej odwiatr
jest mniej lub bardziej pociągający.
Jest natomiast inny aspekt – sarna jest bardzo trudnym gatunkiem
do poszukiwania. Przemieszcza się lekko, nie pozostawiając silnego
odwiatru. Dodatkowo warunki atmosferyczne, które towarzyszą letnim
zmaganiom są niekorzystne (susza, upał). To powinno ewentualnie być
powodem do zastanowienia, czy młody pies ma się za taką pracę brać –
szczególnie na początkowym etapie rozwoju ważny jest bowiem sukces
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wieńczący poszukiwania. W żadnym razie jednak nie godzi się odmawiać
pomocy myśliwemu w potrzebie, argumentując to tym, że poszukiwanie
saren jest szkodliwe dla młodego psa.

Praca w czasie suszy jest ogromnym wysiłkiem.(Fot. Ł. Dzierżanowski)
Skąd czerpać wiedzę?
Mitów krążących wśród łowieckiej braci jest znacznie więcej,
starałem się przytoczyć te najważniejsze. Nie po to jednak by krytykować,
ale pokazać jak często obiegowa wiedza rozmija się z wiedzą fachową.
Wydaje mi się jednak, że warto spojrzeć nieco szerzej i dostrzec, że jednym
z powodów, które sprawiają, że myśliwi przekazują sobie utarte
stereotypowe przekonania, jest trudny dostęp do sprawdzonych informacji.
Zresztą, skąd mają je brać, skoro brakuje na rynku podręczników dla
przewodników posokowców z prawdziwego zdarzenia? Autorzy
dostępnych książek, skądinąd często wybitni kynolodzy, nie są
specjalistami w tej materii a przekazywana wiedza jest dość ogólna i często
raczej ukierunkowana na przygotowanie do konkursów niż pracę w terenie.
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Adeptów zachęcam do nawiązania kontaktu z doświadczonymi
przewodnikami, z pewnością zgodzą się na to, by w czasie pracy
towarzyszył im ktoś, kto chce się nauczyć fachu. Serdecznie zachęcam też
do udziału w warsztatach, które co roku organizuje Klub Posokowca
(www.klubposokowca.org.pl). Trzydniowe szkolenie prowadzone przez
praktyków ma na celu nie tyle nauczyć psy pracy, co dostarczyć potrzebnej
wiedzy ich właścicielom, tak by wiedzieli jak je układać i pracować w
łowiskach, zgodnie ze sztuką. Sztuką, która ewoluowała przez wieki w
jednym celu: jak najskuteczniejszego dochodzenia postrzałków zwierzyny
grubej. Trzymanie się jej zasad zawsze będzie przynosić lepsze rezultaty niż
popularne „puszczanie psa na farbę”, wedle, za przeproszeniem, mądrości
ludowej.

Łukasz Dzierżanowski
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Posokowiec hanowerski – tropowiec doskonały?
Zdaniem wielu istnieje tylko jeden prawdziwy posokowiec: hanowerski.
Jest najszlachetniejszy, ma najlepszy nos, jest najdokładniejszy w pracy
itd. Wydawać by się mogło, że odpowiedź na tytułowe pytanie jest
oczywista. Jak to jednak w życiu bywa, po bliższym przyjrzeniu
rzeczywistość jawi się nieco inaczej.
Rys historyczny
Posokowiec hanowerski (skrót HS – od Hannoverischer Schweißhund) jest
rasą, która wywodzi się od ogarów, które już za czasów Karola Wielkiego
były wykorzystywane głównie do tropienia mocnych odyńców i jeleni
byków. W łowiskach średniowiecznych władców szkolono myśliwych –
specjalistów, zwanymi zwiadowcami (niem. Besuchsjäger). Prowadzili oni
swoje „psy tropiące tzw. leithundy” na otokach, a ich zadaniem było
ustalenie miejsc przechodzenia zwierzyny i poprowadzenie łowców do
ostoi. Wraz ze zmieniającym się stylem polowania, w którym coraz większą
rolę odgrywała broń palna, rosło zapotrzebowanie na psy, które potrafiłyby
odnaleźć postrzałki. Leithundy doskonale nadawały się do tej roli i tak z
psów, które po selekcji wykazywały największe zdolności do trzymania
zimnego tropu powstały pierwsze posokowce. W sposób szczególny ten typ
psów myśliwskich był rozwijany od XIX w Królestwie Hanoweru, a
później w Królestwie Prus, nazywany początkowo posokowcem
niemieckim. W 1885 roku na zjeździe delegatów Stowarzyszenia
Uszlachetniania Ras w Niemczech rasa ta została ostatecznie zatwierdzona
jako posokowiec hanowerski. 9 lat później powstał istniejący do dzisiaj
pierwszy na świecie klub posokowca, Verein Hirschmann, zrzeszający
wyłącznie przewodników psów tej rasy.
Czym się różni hanower od bawara?
Ogromna popularność posokowców bawarskich (skrót BGS – od
Bayerischer Gebirgsschweißhund) w Polsce, także wśród nie-myśliwych,
sprawia, że sporo osób dziwi się, że w ogóle istnieją jeszcze inne
posokowce. Tymczasem bawar, podobnie jak tworzony obecnie
posokowiec szwarcwaldzki, powstał w wyniku krzyżowania HS z psami
gończymi. Głównym celem tego zabiegu było uzyskanie psa lżejszego,
sprawniejszego w trudnym, górzystym terenie, z większą skłonnością do
gonu.
Wzorce rasy szczegółowo opisują wygląd obu
najważniejsze różnice zostały pokazane w tabeli obok.

posokowców

–
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Wygląd ogólny

Posokowiec bawarski

Posokowiec
hanowerski

Pies średniej wielkości,
harmonijnie
zbudowany,
raczej
lekki.

Pies średniej wielkości,
proporcjonalny, pełen
siły.
Dobrze
zbudowane,
mocno
umięśnione kończyny.

Długość tułowia jest
nieco
większa
od
wysokości,
linia
grzbietu
lekko
wznosząca ku tyłowi
zad
jest
nieco
przebudowany,
kończyny
niezbyt
długie.
Skóra przylegająca.

Szeroka, głęboka klatka
piersiowa.
Lekko
pofałdowane czoło i
przejrzyste,
ciemne
oczy
nadają
posokowcom
hanowerskim typowy
historyczny wyraz.
– psy 50-55
– suki 48-53 cm

Wzrost (wysokość w
kłębie)

– psy 47-52 cm

Masa

20-30kg

25-40 kg

Głowa

Czaszka stosunkowo
szeroka,
nieznacznie
wysklepiona.

Czaszka
szeroka,
rozszerzająca się ku
tyłowi,
płasko
wysklepiona,

– suki 44 – 48 cm

Nos duży,
szeroki.

niezbyt

Kufa nieco krótsza niż
mózgoczaszka,
dość
szeroka, nie spiczasta.
Szczęki mocne.
Uszy nieco dłuższe niż
średnie,
sięgają
najwyżej
do

146

Długość ciała o połowę
większa od wysokości.

cm

Nos duży, szeroki,
Kufa mocna, głęboka i
szeroka,
dobrze
rozwinięta (około 50%
długości
głowy).
Szczęki
mocno
umięśnione i bardzo
silne.

wierzchołka
nosa;
ciężkie,
wysoko
osadzone, szerokie u
nasady i zaokrąglone
na końcach, płasko
przylegają do głowy.

Uszy
średniej
wielkości, wysoko i
szeroko
osadzone,
gładkie bez fałd, dobrze
przylegające do głowy,
dolna
krawędź
zaokrąglona.

Skóra

Dobrze przylegająca.

Luźna,
przeważnie
pofałdowana na głowie
i szyi.

Włos

Włos zwarty, płasko
przylegający,
umiarkowanie szorstki
w
dotyku;
delikatniejszy
na
głowie
i
uszach;
twardszy i dłuższy na
brzuchu, kończynach i
ogonie.

Włos krótki, gęsty,
twardy prawie szorstki,
tylko na tylnej krawędzi
ud trochę dłuższy i
grubszy.

Umaszczenie

czerwień jelenia, często
z pręgą na grzbiecie,
płowe (w różnych
odcieniach).

Umaszczenie od jasnej
do ciemnej czerwieni
jeleniej,
często
pręgowane.

Ogon

Średniej
długości,
sięgający najwyżej do
stawu
skokowego,
wysoko
osadzony,
noszony poziomo lub
lekko opadający ku
tyłowi.

Wysoko
osadzony,
długi i nieco wygięty; u
nasady
mocny,
stopniowo zwęża się ku
końcowi.

Jeszcze ciekawsze różnice dostrzegalne są w charakterze i stylu pracy.
Świetnie opisał je doświadczony sędzia i przewodnik Wojciech Galwas,
wieloletni prezes Klubu Posokowca:
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Posokowca hanowerski: ma charakterystyczny wygląd, zmarszczone,
poważne czoło, „mądre” oko, obwisłe powieki (niestety często u nich
występuje entropium), ślina w kącikach fafli, łałok na szyi, często w
krawacie. Piękny eksterier, dumny i wyniosły, pełen dystynkcji. Duża
inteligencja. Najpierw 3 razy pomyśli, potem zrobi, ale zrobi dobrze. Siła
spokoju!!! Na tropie wolny i dokładny. Pracuje bardzo spokojnie i
dystyngowanie. Jednak ze względu na masę jest mniej zwinny, co może mu
zaszkodzić w bliskim spotkaniu z rannym dzikiem. Nieufny, a nawet bywa że
lękliwy w stosunku do obcych ludzi. Wybitny nos rekompensuje te
mankamenty. Doskonały posokowiec do zadań specjalnych w niezbyt
ciężkim terenie z dominacją jelenia i małą ilością „złośliwych” dzików.
Jego przewodnikiem powinna być osoba bardzo zrównoważona nawet
flegmatyczna, cierpliwa i nie podnosząca głosu.
Z kolei posokowiec bawarski jest nie za duży, wysportowany, zwinny i
szybki. Czasem najpierw robi, a potem myśli. Na tropie, szczególnie zbyt
świeżym lubi pracować nerwowo, popełnia błędy, ale sam je koryguje. Jego
większa czasami ostrość jest okupiona ranami. W gonie i osaczeniu głośny i
nieustępliwy. Jako szczeniak bywa zbytnio pobudliwy, narażając nieraz
właściciela na dodatkowe koszty. Jest jak wino, im starszy tym lepszy.
Mądry, pojętny i inteligentny. Podobnie jak hanower – pies jednego
przewodnika, zakochany w swoim właścicielu na śmierć i życie. Pies
niestety zbyt ładny, co często skutkuje jego zniewieścieniem i
„umiastowieniem”. Przy zakupie szczeniaka trzeba uważać z jakiej linii
pochodzi, bowiem można wpaść w pułapkę, że nasz przyszły tropowiec nie
ma pojęcia o pracy dolnym wiatrem. W układaniu wymaga dużo
cierpliwości, bo często domieszka gończaka chce zdominować dokładność
posokowca. Doskonały do pracy w ciężkim terenie, odważny i nieustępliwy.
Są to oczywiście ogólne dywagacje na poziomie rasy. Wszystkie te
spostrzeżenia mogą wziąć w łeb na poziomie konkretnego osobnika".
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Bengal i Docent patrzą z nadzieją w przyszłość. (Fot. Ł. Dzierżanowski)
Tropowiec niedoskonały
Z powyższych opisów, zwłaszcza po pobieżnej lekturze, może się wyłaniać
obraz HS jako tropowca doskonałego, deklasującego BGS w pracy. Gdyby
tak było, powinien być on bardzo popularny wśród myśliwych
profesjonalnie zajmujących się poszukiwaniem postrzałków, może z
wyłączeniem terenów górzystych, do których mniejsza rasa jest
predystynowana choćby z samej nazwy (niem. Gebirgsschweißhund posokowiec górski). Jest jednak inaczej: w Polsce HS należy do rzadkości –
w Klubie Posokowca Członka ISHV (Międzynarodowy Związek
Posokowców) na 138 zarejestrowanych psów jest zaledwie 26
przedstawicieli tej rasy. Jeszcze gorzej wygląda sytuacja odzwierciedlana
przez zestawienia prac, które członkowie mają obowiązek raz w roku
wysyłać wiceprzewodniczącemu ds. użytkowości. Z około 50 nadesłanych
raportów aż 90% dotyczyło BGS. Wniosek jest smutny – właściwie poza
kilkoma wyjątkami, wśród których swoistą opokę stanowi rodzina Iwickich,
najbardziej zasłużonych hodowców i przewodników hanowerów w Polsce,
HS właściwie nie pracują.
Z czego to wynika? Przede wszystkim przekleństwem dla nich stał się jeden
z największych walorów – szlachetność rasy. W Niemczech, swojej
ojczyźnie, HS był uważany za zbyt godnego by poszukiwał inną zwierzynę
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niż jelenie i daniele. Dodatkowo jego wartość materialna (szczeniak
kosztuje około półtora tysiąca EUR, dorosły pies jest wart wielokrotnie
więcej), sprawiała, że w obawie o kontuzję w gon za postrzałkiem
podnoszącym się z łoża były puszczane psy gończe, posokowiec pozostawał
na otoku. Przyczyniło się to niestety w znacznym stopniu do zaniku
skłonności do pogoni za ranną zwierzyną – niezwykle ważnej cechy u
tropowca. Innym problemem stało się prowadzenie hodowli w celu
uzyskania psów o przerysowanym eksterierze przez promowanie
osobników dużych i ciężkich (zauważalne niestety także w Polsce w
przypadku bawarów – niejednokrotnie wystawy wygrywają psy o wzroście
przekraczającym opisane we wzorcu normy). Tendencje te są szczególnie
widoczne w liniach czeskich i słowackich, gdzie niektóre reproduktory
przypominają bardziej młode cielaki – wielkie i masywne. Mogą się one
oczywiście podobać, nie mają jednak większych szans w starciu z
szarżującym dzikiem.
Stereotyp, że posokowiec hanowerski nie nadaje się do poszukiwania
zwierzyny czarnej łamią jednak pracujący z nim w Polsce przewodnicy. Z
nadesłanych zestawień prac wynika jednoznacznie, że stanowią one co
najmniej połowę poszukiwanych postrzałków.

Robert Iwicki z KANIĄ Borowy Kąt na zestrzale. (Fot. z arch. R. Iwicki)
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Węgry – ostoja posokowca hanowerskiego
Analiza sytuacji w klubie węgierskim zdaje się mówić, że jego członkowie
są zupełnie nieświadomi wszelkich problemów związanych z HS. Aż 75%
(ponad 100!) rocznych zestawień prac, które przedstawili członkowie
Magyar Véreb Egylet – Węgierski Klub Posokowca, dotyczy właśnie psów
tej rasy! Szczegółowa (choć ze względów językowych niełatwa) analiza
rocznego biuletynu ich klubu pokazuje dwa fakty. Pierwszy, że gatunkowa
struktura poszukiwanych postrzałków jest bardzo podobna do tej, jaką
mamy w naszym kraju: dziki i jelenie stanowią łącznie około 80%, mniej
więcej po połowie. Drugi, że na Węgrzech poszukuje się 2,5x więcej niż w
Polsce i to pomimo tego, że ich roczny plan odstrzału zwierzyny jest o 25%
mniejszy niż nasz (chciałoby się wierzyć, że te statystki wynikają z
wyjątkowych umiejętności strzeleckich rodzimych myśliwych). Można
śmiało stwierdzić, że kynologia naszych „bratanków” stoi na znacznie
wyższym poziomie, w odniesieniu do posokowców hanowerskich w
szczególności.
W czasie międzynarodowych konkursów pracy posokowców (np.
organizowanego u nas Memoriału im. ks. Benedykta Gierszewskiego),
które obserwowałem lub w których uczestniczyłem z Docentem
dostrzegałem nie tylko wysoką jakość pracy węgierskich posokowców, ale
również fakt, że ich eksterier różni się nieco od tego, który prezentują psy w
naszym regionie. Są one lżejsze i sprawniejsze – co w oczywisty sposób
ułatwia im pracę.
1200
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600

HU

400
200
0
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daniele

dziki

sarny

inne

Tab. Zestawienie poszukiwanych postrzałków z podziałem na gatunki w
oparciu o doroczne biuletyny klubów polskiego i węgierskiego.
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Opinia węgierskiego fachowca
Węgierscy przewodnicy mają piękny zwyczaj kolektywnego uczestnictwa
w kynologicznych imprezach. Duża z reguły korona towarzyszy i kibicuje
startującemu zawodnikowi. Bardzo lubię towarzystwo tych sympatycznych
kolegów, spotkanie z nimi jest bowiem okazją do wymiany doświadczeń w
przyjemnych okolicznościach. W czasie ostatniego spotkania miałem okazję
przeprowadzić dla BŁ mały wywiad z Ferencem Barthą, przewodnikiem z
13-letnim doświadczeniem, zarówno w prowadzeniu HS i BGS, który od
kilku sezonów przoduje w ilości podniesionej zwierzyny i zdobywa ze
swoją suką Sabą (wł. Rábaparti Vadász Nency) czołowe lokaty na licznych
konkursach.
Dużo pracujesz w ciągu roku?
Raczej tak. Mamy około 160 prac rocznie, dojściem kończy się około 110.
Dziki stanowią z tego około 30%.
Jak porównałbyś charakterystykę pracy HS i BGS?
Hanower jest dużo dokładniejszy w pracy na otoku. W gonie moim zdaniem
są podobne.

Ferenc Bartha i Saba odpoczywają po udanej pracy.
(Fot. z arch. F. Bartha)
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To ciekawe, w Polsce panuje przekonanie, że HS niechętnie idą w gon.
Dobre psy mają dobry gon. Bez względu na to, czy postrzałkiem jest jeleń,
daniel czy dzik. Nie zauważyłem tu większej różnicy pomiędzy rasami.
W czym zatem widzisz zalety poszczególnych ras?
Tak jak mówiłem HS jest dokładniejszy w pracy. Zaletą BGS jest jego
mniejsza masa, dzięki czemu jest zwinniejszy i szybciej odzyskuje siły w
trakcie pracy w trudnych warunkach.
Wiele osób uważa, że hanower nie powinien pracować na tropach dzików.
Że to dla niego zbyt niebezpieczne.
Mądry pies, który miał parę razy kontakt z dzikiem, wie, że musi trzymać
dystans. Saba (hanowerka – przyp. ŁD) została raz skaleczona przez 30kg
przelatka i to wystarczyło. Nigdy więcej nie dała się zranić. Tymczasem
moja bawarka ma kontuzję każdego roku.
Jak uczysz psa pracy na tropie?
Sztuczne ścieżki zakładam psu przez pierwsze dwa lata. Stopniuję trudność
– tropy są coraz dłuższe, starsze, robię pętle, cofam się itd. Wszystko to,
czego można się spodziewać w prawdziwej pracy.
Gdzie zakładasz ścieżki?
Z reguły w zagrodach. Mamy tutaj duże zagrody (ok 300 ha) z jeleniami i
danielami i tam zakładam ścieżki. Gdy pies jest już dobry, przechodzę przez
miejsca dokarmiania – chcę, by posokowiec trzymał trop, gdy krzyżuje się z
innymi.
Używasz farby zakładając ścieżki?
Nie, nigdy. Jedynie racice zamontowane do butów tropowych.
A kiedy młody posokowiec podejmuje prawdziwą pracę?
To zależy od danego przypadku. Jeśli nie jestem pewien, że postrzałek jest
do dojścia, to taką robotę dostaje stary pies. Jeśli spodziewam się, że ranny
zwierz leży, np. przy postrzale na miękkie, młody może spróbować. Trzeba
dobrze odczytać zestrzał i uważnie wysłuchać myśliwego.
Zdarza Ci się, że młody uczy się na tropie od starego?
To nie jest dobry pomysł. Nie wiesz, czy odnajdziesz postrzałka. Poza tym, z
reguły nie mam zaufania do osoby, która idzie za mną. Nie wyobrażam
sobie, że jakiś gość ciągnie za mną mojego szczeniaka.
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Czy nagradzasz psa po dobrze wykonanej pracy kawałkiem odnalezionej
tuszy?
Tak. Daję kawałek serca ze zwierzyny płowej.
Nie boisz się, że w ten sposób wykształcisz narzynacza?
Nie. Pies zna różnicę, między nagrodą, a samodzielnym stołowaniem się
przy postrzałku. (Rzeczywiście, w czasie konkursu w Czechach, w którym
obaj startowaliśmy Saba bezbłędnie zachowała się przy tuszy cielaka,
znajdującej się na końcu sztucznej ścieżki. Niestety nie mogę powiedzieć
tego samego o Docencie. Przyp. ŁD)
Co radziłbyś początkującym przewodnikom?
Przede wszystkim cierpliwości i wytrwałości. Uczcie się razem ze swoimi
psami. Trenujcie na sztucznych, urozmaiconych ścieżkach, wtedy mniej
zaskoczy was w prawdziwej pracy.
Dziękuję!
Nowa krew – nowa nadzieja
W ostatnim czasie można zaobserwować pewne ożywienie w naszym
klubie związane z importem szczeniaków posokowca hanowerskiego
między innymi z Węgier. Dzięki umowom wewnątrz ISHV mamy dostęp
do najlepszego materiału. W ręce kolegów z klubu trafiło kilka szczeniaków
po bardzo dobrych rodzicach, co daje nadzieję na odbudowę tej wspaniałej
rasy i przywrócenie jej należnej roli w polskim łowiectwie. W tym roku,
także i pod mój dach trafił pręgowany szczeniak, syn ferencowej Saby. Co
wyrośnie z tych psiaków? Pokładamy w nich duże nadzieje – ale dopiero
czas pokaże czy dorównają klasie dobrych polskich bawarów. Póki co –
przed nami bardzo dużo pracy i wspólnej nauki.
Łukasz Dzierżanowski
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POSOKOWIEC KONKURSOWY CZY UŻYTKOWY?
Czemu służą konkursy pracy psów myśliwskich?
W treści Postanowień Ogólnych do poszczególnych typów konkursów i
prób pracy psów myśliwskich czytamy:
§1
Kynologia łowiecka jest jednym z najważniejszych elementów kultury
łowieckiej, a tym samym, ważnym elementem niematerialnego dziedzictwa
ludzkości. System prób i konkursów pracy psów myśliwskich jest
podstawowym narzędziem gwarantującym przetrwanie i rozwój ras
myśliwskich oraz ich prawidłowe wykorzystanie w łowiectwie.
§2
Celami, dla których organizuje się próby i konkursy pracy psów
myśliwskich są:
1. wyselekcjonowanie psów o najlepszych cechach użytkowych dla ich
wykorzystania w hodowli,
2. ocena stopnia przygotowania psów do wykorzystania w praktycznym
łowiectwie,
3. stworzenie płaszczyzny rywalizacji dla najlepszych psów i przewodników,
co pozwoli na skuteczną promocję kynologii łowieckiej oraz jej jakościowy
rozwój,
4. stworzenie płaszczyzny edukacyjnej dla kandydatów do PZŁ oraz
myśliwych.
Zatem system konkursów i prób pracy psów myśliwskich, poprzez ocenę
przydatności poszczególnych czworonogów do pracy w łowisku, ma
zagwarantować przetrwanie a nawet rozwój ras myśliwskich. Dzięki
przeznaczeniu do hodowli wybitnych użytkowo osobników, ma
doprowadzić do stopniowego wzmocnienia cech predysponujących do
pracy w łowisku i w konsekwencji coraz lepszych użytkowo psów.
Konkursy powinny również pomóc w ocenie stopnia przygotowania
czworonogów do praktycznego wykorzystania w łowiectwie. Teoria
słuszna. Jak jednak wygląda to w praktyce?
Spróbuję odpowiedzieć na to pytanie analizując konkurs pracy posokowców
pod kątem przygotowania psa do pracy w łowisku.
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Regulamin konkursu pracy posokowców a praca psa w łowisku
Zapisy regulaminowe konkursu pracy posokowców przewidują
sprawdzian czworonoga na sztucznej ścieżce tropowej zakładanej racicami
jelenia, daniela lub dzika. Długość tropu wynosi około 1000 metrów a na
jego przebiegu znajdują się dwa załamania pod kątem prostym lub
rozwartym. Czas jaki musi upłynąć od położenia tropu do rozpoczęcia
pracy psa to minimum 16 godzin. Ścieżkę zakłada się racicami
przytwierdzonymi do laski bądź butów tropowych. Równolegle do
sztucznego tropu kładzie się „ścieżkę farbową” zużywając na dystansie
około 1000 metrów ćwierć litra „farby” (która w praktyce najczęściej jest
świńską krwią, „uszlachetnioną” przez kontakt z narogami dzika). Na końcu
tropu powinna znaleźć się zwierzyna której biegów bądź badyli użyto do
założenia ścieżki.
Powyższy opis jest bardzo syntetycznym wyciągiem z regulaminu
ale zawiera najważniejsze aspekty związane z metodyką zakładania
konkursowego, sztucznego tropu, na którym to ocenia się pracę psa na
otoku.
Inne obowiązkowe konkurencje to: odłożenie, zachowanie przy martwej
zwierzynie oraz współpraca z przewodnikiem i posłuszeństwo.
Dodatkowo, można ocenić: oznajmianie lub oszczekiwanie.
Spróbujmy te prawidła odnieść do pracy psa w naturalnych warunkach.
W tym celu porównajmy moje uśrednione dane z rocznego sprawozdania z
prac na naturalnych postrzałkach za 2016 rok z wymogami konkursowymi.
Do porównania weźmy pod uwagę tylko te prace z łowiska, które
zakończyły się odnalezieniem postrzałka, w ten sposób unikniemy
zniekształcenia wyniku przez poszukiwania, które potwierdziły czyste
pudło i te które mogą być poza zasięgiem przeciętnego psa. Tam gdzie jest
to możliwe uśredniłem dane i przeliczyłem procentowy udział wybranego
aspektu pracy w stosunku do sumarycznej ilości prac w badanym okresie.
Zestawienie danych procentowych pozwoli porównać wagę danej
umiejętności w przypadku konkursu i jej rzeczywistą przydatność podczas
pracy w łowisku.
„Konkurencje”, nie brane pod uwagę w rocznym zestawieniu prac na
naturalnych postrzałkach, lub nie mierzalne a mające wpływ na ocenę
podczas konkursu pracy posokowców zostały porównane w sposób
opisowy.
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Tab. 1. Porównanie wymogów konkursowych z wynikami skutecznych prac
na naturalnych postrzałkach w 2016 r.

Czas od położenia
tropu/postrzału/
do podjęcia pracy.
Dystans pracy na
otoku
Praca zakończone
gonem i
stanowieniem
Praca na
niesfarbowanym
tropie
Praca zakończona
oznajmianiem bądź
oszczekiwaniem
martwego
postrzałka
Zachowanie przy
martwej zwierzynie
Odłożenie
Współpraca z
przewodnikiem i
posłuszeństwo

Wymogi konkursowe i
ich waga w stosunku
do maksymalnej ilości
punktów możliwych do
uzyskania
Minimum 16 godzin

1 km
Pozwala uzyskać 40%
maksymalnej zdobyczy
punktowej
Nie podlega ocenie
0%

Uśrednione dane z
prac na naturalnych
postrzałkach i ich
udział w ogólnej ilości
prac.
15 godzin i 48 minut
(bez uwzględnienia
prac podczas polowań
zbiorowych)
2,14 km

36%

Nie podlega ocenie
0%

24%

Konkurencja
nieobowiązkowa,
pozwalająca uzyskać
dodatkowe 20% do
maksymalnej zdobyczy
punktowej
Pozwala uzyskać 24%
maksymalnej zdobyczy
punktowej
Pozwala uzyskać 20%
maksymalnej zdobyczy
punktowej
Pozwala uzyskać 20%
maksymalnej zdobyczy
punktowej

0%

Bez znaczenia w
praktyce łowieckiej.
Umiejętność przydatna
w praktyce łowieckiej
jak i podczas szkolenia
Umiejętność przydatna
w praktyce łowieckiej
jak i podczas szkolenia
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Analizując tabelaryczne zestawienie różnych aspektów pracy
posokowca, już na pierwszy rzut oka widać pewne rozbieżności miedzy
wymogami konkursowymi a wymogami pracy w naturalnym łowisku.
Spróbujmy się zastanowić czym spowodowane są te różnice i czy możliwe
jest zbliżenie do siebie dwóch jak na razie dosyć odległych rzeczywistości.
Tak aby cytowany na wstępie zapis „Postanowień ogólnych….” mówiący,
o: „ocenie stopnia przygotowania psów do wykorzystania w praktycznym
łowiectwie i wyselekcjonowaniu psów o najlepszych cechach użytkowych
dla ich wykorzystania w hodowli” można było odnieść do konkursu pracy
posokowców.
Praca posokowca na otoku
Podstawową umiejętnością posokowca jest wytrwałe podążanie po
tropie postrzałka dzięki umiejętności trzymania odwiatru osobniczego i
zdolności wypracowania wszelkich zawiłości tropu, bez względu na teren
którym uchodzi zwierzyna. Odnosząc się do pracy posokowca na otoku (a
tylko tak powinien on pracować do momentu podniesienia postrzałka z
łoża, dojścia do ciepłego łoża lub wejścia na gorący trop postrzałka),
należałoby zwrócić uwagę na kilka jej aspektów.
Czas po jakim pies powinien podjąć trop.
Wymogi konkursowe przewidują minimum 16 godzin i jest to
zbieżne z wymaganiami jakie stawia przed posokowcem praca na
naturalnym postrzałku (średnia z prac w łowisku 15 godzin i 48 minut, choć
bywa i ponad 30 godzin). Uśredniając ten parametr dla prac naturalnych
wyłączyłem z wyliczeń prace w trakcie polowań zbiorowych, podczas
których pies najczęściej podejmuje jeszcze ciepły trop ale napotyka wiele
innych komplikacji trudnych do zasymulowania podczas konkursu
(krzyżujące się sfarbowane tropy, duża ilość gorących tropów zwodniczych,
patrochy czy włóczki ze ściąganej do karawanu zwierzyny).
Długość tropu.
W tym przypadku dane z prac na naturalnych postrzałkach dają
uśredniony wynik ponad dwukrotnie dłuższy niż przewidują wymogi
konkursowe. Wydaje się jednak, że odległość 1 kilometra jest wystarczająca
aby ocenić umiejętności i zapał psa do pracy na tropie. Poza tym dwukrotne
wydłużenie dystansu pracy na otoku mogło by spowodować że ze
względów czasowych trudno byłoby przeprowadzić w ciągu jednego dnia
konkurs z liczną obsadą.
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Przebieg tropu.
Podczas prac w łowisku, przewodnik posokowca przemierza z
otokiem w ręku nie tylko dojrzałe drzewostany sosnowe bez podszytu.
Chlebem powszednim są młodniki, maliniaki, bagna, trzcinowiska, cieki
wodne czy uprawy kukurydzy. Postrzałki przemieszczając się przez ten
trudny teren często kluczą wykonując pętle, ósemki czy tropy powrotne.
Nie wiem czy znaleźlibyśmy wielu organizatorów konkursów, którzy
zdecydowali by się na prace w tak ciężkim terenie. Ale myślę, że dwa
załamania tropu wymagane przez regulamin konkursu pracy posokowców
to zbyt mała komplikacja. O ile ze względów organizacyjnych trudno
byłoby poprowadzić konkursową, sztuczną ścieżkę tropową przez
ekstremalnie ciężki teren o tyle dodanie choćby jednej pętli i jednego tropu
powrotnego byłoby wykonalne i nieco przybliżyłoby nas do realiów
panujących podczas pracy w łowisku.

Farba.

Praca na otoku. (Fot. z arch. M. Kunikowski)

W kynologii łowieckiej funkcjonuje określenie „pies ułożony do
pracy na farbie”. W domyśle ma ono oznaczać czworonoga przyuczonego
do poszukiwania postrzałków zwierzyny grubej. Niestety jednocześnie
sugeruje nam, że tropienie ranionej zwierzyny jest jednoznaczne z
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podążaniem psa po „ścieżce farbowej” czy „farbowanej ścieżce” (obydwa
określenia zaczerpnięte z treści „Regulaminu konkursu pracy
posokowców”). Tymczasem prawie ¼ odnalezionych przez nas postrzałków
nie farbowała w ogóle bądź na tyle nieregularnie (brak farby na zestrzale i
najbliższych 100 metrach lub kropla farby nie częściej niż 100 metrów), że
pies kierujący się przede wszystkim odwiatrem posoki nie byłby w stanie
skutecznie pracować. Większość myśliwych zapytanych o najważniejszą
cechę dobrego posokowca zapewne odpowie, że jest nią wyśmienity węch.
Osobiście jednak uważam, że przeważająca ilość psów myśliwskich ma na
tyle dobre powonienie, ze bez problemu mogłaby pracować na
kilkunastogodzinnych tropach. Tym co jednak decyduje o skuteczności
pracy na otoku jest wytrwałość w podążaniu za odwiatrem osobniczym
postrzałka (czystość tropienia). Jeśli nasz pies posiądzie tą umiejętność, nie
straszne nam będą gorące tropy zwodnicze czy krzyżujące się sfarbowane
tropy innych sztuk. Aby jednak czworonóg mógł tego dokonać, konieczny
jest proces szkolenia z wręcz ortodoksyjnym zachowaniem jednej zasady –
nie mieszamy zapachów osobniczych na jednej ścieżce tropowej.
Sprowadza się to do tego, że kładąc sztuczny ślad musimy używać
odpowiedniej jakości materiału pochodzącego od jednej i tej samej sztuki.
Tak więc rapety przytwierdzone do butów tropowych jak i nagroda
znajdująca się na końcu ścieżki musi pochodzić bezwzględnie od tego
samego osobnika. Jeśli już decydujemy się na uatrakcyjnienie tropu
odrobiną farby też musi ona pochodzić od tej samej sztuki, której rapet
użyliśmy. Biorąc pod uwagę powyższe zasady, praca psa na sztucznej
ścieżce konkursowej, która założona została biegami jednego dzika
(pierwszy odwiatr osobniczy), następnie zlana obficie świńską krwią (drugi
odwiatr osobniczy) i zakończona (co się nagminnie zdarza) tuszą dzika z
kompletem racic (3 odwiatr osobniczy). Najdelikatniej rzecz ujmując
miesza psu w głowie i jest niezgodna z zasadami układania posokowca do
pracy w łowisku.
Uważam więc, że powinno się bezwzględnie zrezygnować z podlewania
świńską krwią ścieżek konkursowych. Pozwoli to lepiej odzwierciedlić
warunki panujące podczas pracy w łowisku (24% prac na niesfarbowanym
tropie), będzie zgodne z zasadami układania posokowców, zaoszczędzi
organizatorom kłopotu związanego ze zdobyciem, przetransportowaniem i
zmagazynowaniem krwi zwierząt gospodarskich oraz pozwoli uniknąć
zagrożenia związanego z możliwością rozprzestrzeniania wirusa ASF (w
przypadku użycia świńskiej krwi). W zamian za to należałoby staranniej
zakładać ścieżkę tropową. Zadbać aby do jej położenia użyć właściwego
materiału tzn. świeżych albo zaraz po pozyskaniu zamrożonych badyli bądź
biegów (oczywiście należy w takim przypadku pamiętać o odpowiednio
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wczesnym ich rozmrożeniu). Unikać materiału z tusz które dłużej niż 24
godziny spędziły w chłodni. Ścieżkę tropową zakładać butami tropowymi a
nie laską. Pozwoli to uniknąć problemów z brakiem ciągłości tropu co
czasami się zdarza.
Gon i stanowienie.
Wśród przewodników posokowców panuje przekonanie że pies
który nie idzie w wytrwały gon za postrzałkiem i nie potrafi go twardo
stanowić do momentu przybycia przewodnika jest tylko w połowie
posokowcem. Trudno się temu dziwić skoro 36% moich prac w naturalnych
warunkach kończyło się właśnie gonem i stanowieniem. Jak jednak
sprawdzić tą umiejętność podczas konkursu pracy posokowców kiedy to na
końcu ścieżki tropowej leży zaszyta tusza? Trudno znaleźć w tym
przypadku dobre rozwiązanie ale chyba najsensowniej byłoby zaczerpnąć
pomysł od naszych południowych i zachodnich sąsiadów, którzy jeśli pies
nie ma okazji wykazać się gonem i stanowieniem w naturalnych warunkach
i w obecności sędziów. Sprawdzają jego predyspozycje w dziczej
zagrodzie. Przy czym nie chodzi tu o testowanie umiejętności odszukiwania
zdrowych dzików a jedynie o sprawdzenie chęci podjęcia gonu i
wytrwałości w oszczekiwaniu. Nie jest to rozwiązanie idealne i często
sprawdza się tylko w przypadku młodych i niedoświadczonych
posokowców ale w warunkach konkursowych nic lepszego nie da się chyba
wymyśleć. Poza tym w chwili pisania niniejszego tekstu nie wiemy jeszcze
jaką treść przyjmie ustawa dotycząca prawa łowieckiego i czy nie będzie
zawierała ograniczeń dotyczących kontaktu z żywą zwierzyną, szkolonych i
podlegających sprawdzianowi psów.
Dlatego trudno w tej chwili dyskutować nad szczegółowymi rozwiązaniami
w tej kwestii. Najsensowniejszym rozwiązaniem byłoby traktować konkurs
jako próbę wstępną, dopuszczającą posokowca do pracy w łowisku a gon i
stanowienie oceniać w naturalnym łowisku podczas próby głównej.
Niestety aby taki system oceny pracy posokowców mógł funkcjonować,
potrzebujemy znacznie większej ilości sędziów, którym nie obca będzie
praca z psem na tropie postrzałka. Tylko wtedy będziemy mogli mówić o
powszechnej możliwości oceny pracy posokowca w naturalnym łowisku.
Żeby jednak myśleć o takich rozwiązaniach niezbędna jest zmiana systemu
zdobywania uprawnień do oceny pracy psów myśliwskich.
Oznajmianie lub oszczekiwanie martwego postrzałka.
Jedna z suk, z którymi pracuję jest naturalnym oznajmiaczem.
Umiejętność tą potwierdziła podczas konkursu pracy posokowców
zdobywając dzięki temu ekstra punkty i był to jedyny moment, w którym
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wykorzystałem tą cechę. Nigdy nie zdarzyło się podczas pracy w łowisku
abym skorzystał z tej umiejętności. Powód jest bardzo prosty. Jeśli
pracujemy na tropie, to do momentu odnalezienia martwego postrzałka bądź
ruszenia rannej zwierzyny, jest to zawsze praca na otoku. Bez względu na to
czy idziemy przez kukurydzę, młodnik czy trzcinowisko. Wyjątkiem są
zwarte maliniaki, łany rzepaku czy niebezpieczne bagna, które staram się
obejść z psem na otoku aby znaleźć ewentualne wyjście zwierza. Dopiero
jeśli to się nie uda, posokowiec idzie luzem sprawdzić ten teren a ja
obserwuję jego pracę na GPS-ie. Jednak są to sytuacje na tyle rzadkie, że w
badanym okresie nie zdarzyły się.
Podobnie sprawa wygląda z oszczekiwaniem martwego postrzałka
(przy okazji gorący apel do kolegów myśliwych aby darowali sobie
określenie „oszczekiwać trupa”, co może pasuje do psów pracujących w
służbach mundurowych ale na pewno nie powinno mieć zastosowania w
kynologii łowieckiej). Rozumiem wyobrażenie części przyszłych
właścicieli tropowców czy posokowców, którym wydaje się że puszczą psa
luzem na zestrzał, ten podąży tropem postrzałka i szczekaniem z odległości
kilometra przywoła do siebie przewodnika. Niestety wyobrażenie to ma
niewiele wspólnego rzeczywistością. Po pierwsze, odległość z której
możemy usłyszeć głoszącego psa przy niesprzyjających warunkach
pogodowych i terenowych może ograniczyć się do około 300 metrów. Po
drugie, coraz powszechniejsze wilki nauczyły się że głoszący w miejscu
pies równa się posiłek (czasami podwójny). Po trzecie, praktyka łowiecka
niejednokrotnie pokazała, że psy pracujące na tropie luzem są znacznie
mniej skuteczne niż te pracujące na otoku. Wielokrotnie miałem do
czynienia z sytuacją, w której poprawialiśmy pracę po psach pracujących
luzem. Pół biedy jeśli właściciel takiego czworonoga potrafił przyznać, że
w ten sposób można odnaleźć tylko najprostsze postrzałki i trzeba efekt
strzału sprawdzić z psem ułożonym do pracy na otoku. Gorzej jeśli
stwierdzał, że postrzałek jest na pewno nie do dojścia i tylko dzięki
nieustępliwości pechowego strzelca dalej szukającego pomocy, udało się
odnaleźć zwierzynę.
Wracając jednak do oznajmiania lub oszczekiwania martwej zwierzyny,
należy przyznać, że w sporadycznych sytuacjach można wykorzystać te
umiejętności. Wydaje się jednocześnie, że waga jaką przypisuje się temu
aspektowi pracy jest zbyt duża i to zarówno jeśli chodzi o punktację
konkursową jak i wyobrażenie o pracy w łowisku. Myślę, że jeśliby
ograniczyć ilość dodatkowych punktów przyznawanych za te konkurencję
do najwyżej 10% maksymalnej punktacji z konkurencji obowiązkowych,
pozwoliłoby to bardziej zbliżyć wymogi konkursowe do realiów pracy w
łowisku. Dodatkową korzyścią byłoby też może zaniechanie
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nieodpowiednich metod szkolenia, dzięki którym próbuje się z psów nie
mających naturalnych predyspozycji do oszczekiwania martwej zwierzyny
zrobić konkursowe oszczekiwacze, nie bacząc na to, że metody te są
sprzeczne z prawidłami dotyczącymi układania posokowców do trzymania
odwiatru osobniczego a i w łowisku nie gwarantują 100% skuteczności.
Zachowanie przy martwej zwierzynie.
To według mnie najbardziej kontrowersyjna z ocenianych
konkurencji. Nie widzę jej bezpośredniego związku z pracą w naturalnych
warunkach. Tymczasem podczas konkursu pozwala uzbierać prawie ¼
maksymalnej ilości punktów z „programu obowiązkowego”. Dodatkowym
negatywnym aspektem jest częsta dyskwalifikacja dobrych psów o
ponadprzeciętnej pasji. Niestety wielu sędziów, którzy nie mają
odpowiedniego doświadczenia w pracy z posokowcami źle interpretuje ich
zachowanie przy tuszy. Osobniki, które zbyt intensywnie szarpią suknię,
próbując wyładować nadmiar adrenaliny nagromadzonej podczas pracy na
tropie oceniane są jako narzynacze i podlegają dyskwalifikacji.

To pasja a nie narzynanie. (Fot. z arch. M. Kunikowski)
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Wytłumaczeniem dla tak dużej wagi punktowej tej konkurencji może być
przeświadczenie, że da się na jej podstawie sprawdzić predyspozycje psa do
gonu i stanowienia. Nie podzielam jednak tej opinii. Moja starsza suka,
która w minionym sezonie niejednokrotnie szła w gon i skutecznie
stanowiła postrzałki na bieg czy okolice głowy, nie szczególnie interesuje
się tuszą, odnalezionej, zgasłej zwierzyny (wyjątek stanowią sytuacje gdy
do sztuki zbliża się inny pies albo obca osoba no i oczywiście moment tuż
po dostrzeleniu stanowionego postrzałka).
Podobne sytuacje znam z relacji innych przewodników, zdarza się że psy o
ponadprzeciętnym gonie i stanowieniu nie bardzo interesują się znalezioną
zgasłą tuszą. Inna sprawa, że nawet te z posokowców, które lubują się w
namiętnym szarpaniu sukni mogą być do tego skutecznie zniechęcone jeśli
nagroda, którą odnalazły na końcu ścieżki spędziła w chłodni tydzień albo i
dwa. Nie liczyłby tez na spektakularne zachowanie psa przy tuszy, którą
ledwo widać spod roju much, z czym często będziemy mieli do czynienia w
ciepłe dni. Mając na względzie powyższe argumenty myślę, że należałoby
znacznie zmniejszyć wagę tej konkurencji a w przypadku opracowania
metodyki oceny gonu i stanowienia nawet z niej zrezygnować.
Odłożenie.
Panuje słuszne przekonanie, że nie należy z psa myśliwskiego
robić zwierzęcia cyrkowego. Oczywiście powinien on opanować te
elementy apelu, które będą przydatne w życiu codziennym, podczas pracy
czy szkolenia i te które są niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa.
Niewątpliwie obowiązkową umiejętnością, którą powinien posiąść
posokowiec jest odłożenie, czyli umiejętność pozostawania w jednym
miejscu (w pozycji waruj lub siad), przez co najmniej 15 minut i to bez
względu na padające strzały i brak kontaktu wzrokowego z przewodnikiem
(wymóg konkursowy przewiduje 5 minutowe odłożenie bez kontaktu z
przewodnikiem i dwa strzały). Jest to umiejętność wykorzystywana podczas
polowania gdy podchodząc zwierzynę odkładamy psa aby samodzielnie
podejść na odległość strzału (niektóre posokowce potrafią też bez protestu
spędzić pod amboną kilka godzin).
Również badając miejsce zestrzału należy w niewielkiej odległości odłożyć
psa aby samemu móc spokojnie odszukać widoczne oznaki przyjęcia kuli
przez zwierzynę. Umiejętność odłożenia przydatna jest także podczas
procesu szkolenia młodych psów gdy np. napotkamy na sztucznej ścieżce
tropowej zdrową zwierzynę. Najczęstszą reakcją czworonoga będzie wtedy
chęć pognania za uchodzącą sztuką, często psiak jest przy tym na tyle
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Odłożenie z „utrudnieniem”. (Fot. z arch. M. Kunikowski)
pobudzony, że nie sposób zainteresować go powtórnie zimnym tropem
szkoleniowym.
Należy go wtedy odłożyć i pozwolić aby się uspokoił, najczęściej w ciągu
kilku lub kilkunastu minut odzyskuje równowagę emocjonalną i możemy
kontynuować pracę na ścieżce tropowej. Słusznym więc wydaje się
wymagać od posokowca opanowania umiejętności odłożenia, ale waga jaką
przykłada się do niej podczas konkursu powinna być chyba nieco mniejsza.
Współpraca z przewodnikiem i posłuszeństwo
„Czytanie” pracy psa na tropie jest umiejętnością, którą powinien
posiąść każdy przewodnik chcący pracować z posokowcem w łowisku.
Zdolność wyłapywania charakterystycznych sygnałów dawanych przez
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pracującego czworonoga pozwala człowiekowi orientować się w sytuacji na
tropie a co za tym idzie podejmować właściwe decyzje co niekiedy
przesądza o sukcesie bądź porażce.
Obowiązujący obecnie regulamin konkursu pracy posokowców stanowi, że:
„współpracę psa z przewodnikiem ocenia się, biorąc pod uwagę
utrzymywanie ciągłego kontaktu psa z przewodnikiem, umożliwiające
szybkie i sprawne wykonywanie wydawanych poleceń. Psy, które nie
wykonują natychmiast otrzymanych od przewodnika komend, powinny
mieć obniżoną ocenę w tej konkurencji o 1 do 2 stopni”. Niestety może to
sugerować, że posokowiec powinien podczas pracy na tropie być
nieustannie motywowany i korygowany komendami przewodnika. Nic
bardziej mylnego. Może oczywiście się zdarzyć że młody pies rozkojarzy
się na chwilę albo zainteresuje innym, często świeższym i atrakcyjniejszym
tropem. Należy wtedy znaną mu komendą przywrócić go do „trybu pracy na
tropie”. Nie należy jednak przeszkadzać mu w tej pracy bezustannym
„szukaj”, „dobry piesek”, „trzymaj trop” itd. Idealny duet to taki gdzie pies
potrafi całkowicie skupić się na tropie kosztem nawet utraty kontaktu z
przewodnikiem a człowiek idący na drugim końcu otoku potrafi idealnie
wyłapywać wszystkie sygnały podświadomie wysyłane przez psa i tylko w
sytuacjach „kryzysowych” korygować lub motywować do pracy. Innymi
słowy to nie pies powinien utrzymywać w tym momencie kontakt z
przewodnikiem tylko przewodnik bacznie obserwować pracę psa i tak
operować otokiem aby jak najmniej przeszkadzać czworonogowi.
Ilu jednak mamy sędziów, którzy potrafią właściwie ocenić ten element
pracy?
Na dobrą sprawę konkurencję „Współpraca z przewodnikiem i
posłuszeństwo” w rozumieniu obowiązujących regulaminowych zapisów,
można obecnie ocenić przed odłożeniem i przystąpieniem do pracy na
tropie, obserwując zachowanie psa na smyczy, reakcję na wydawane
komendy i „zapatrzenie” czworonoga w swojego przewodnika. Myślę
jednak, że w takiej sytuacji konkurencja ta powinna dawać maksymalnie
5% możliwej zdobyczy punktowej.
Podsumowanie
Jak widać istnieją dosyć duże różnice między wymogami
stawianymi psu podczas konkursu posokowców a warunkami z jakimi musi
się on zmierzyć w trakcie pracy na naturalnym postrzałku. Dlatego
najbardziej miarodajnym sprawdzianem użytkowości posokowca jest ocena
poszukiwania postrzałka w naturalnym łowisku. Aby móc dokonać takiej
oceny muszą w jednym miejscu i czasie spotkać się: komisja sędziowska,
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przewodnik z posokowcem i naturalny postrzałek. Niestety nawet i wtedy
nie zawsze można dokonać oceny. Zdarza się często, że i prace zakończone
sukcesem nie spełniają wymogów czasowych lub dystansowych aby
przyznać dyplom a cały wysiłek organizacyjny i finansowy nie daje
zamierzonego efektu.
Dodatkowym elementem utrudniającym upowszechnienie oceny pracy
posokowca w łowisku jest niedobór sędziów. Myślę więc, że w obecnej
sytuacji powinniśmy dążyć do tego aby zmienić kryteria zdobywania
uprawnień do sędziowania pracy psów myśliwskich tak aby większa ilość
praktyków związanych z daną dziedziną pracy psa mogła dokonywać oceny
swojej specjalności. Dzięki temu, to sprawdzian w naturalnym łowisku
byłby podstawowym kryterium oceny cech użytkowych i kwalifikacji
hodowlanych. Póki co powinniśmy jednak zadbać o to aby kryteria
konkursowe jak najwierniej odzwierciedlały pracę w łowisku, a dopiero
dobrze zaliczony konkurs dawał przepustkę do miana „ułożonego psa
myśliwskiego”.
Proponuję zatem żeby wprowadzić do regulaminu konkursu pracy
posokowców następujące modyfikacje:
- Zrezygnować z używania farby do zakładania ścieżek tropowych (tak jak
to jest w przypadku prób pracy posokowców).
- Trop kłaść przy użyciu butów tropowych, tylko materiałem odpowiedniej
jakości (świeży lub świeżo rozmrożony, który nie spędził w chłodni więcej
niż 24 godziny)
- Przebieg ścieżki tropowej oprócz dwóch załamań powinien zawierać na
swoim przebiegu dodatkowo jeden trop powrotny i jedną pętlę. A do
kontroli pracy psa na tropie można użyć sprzętu GPS.
Punkty za bezbłędnie wypracowany trop powinny stanowić 60%
maksymalnej zdobyczy punktowej za konkurencje obowiązkowe.
- Opracować metodykę oceny predyspozycji psa do pracy w gonie i
stanowieniu. Punkty przyznane za tą konkurencję powinny stanowić 30%
maksymalnej zdobyczy punktowej za konkurencje obowiązkowe.
Jednocześnie zrezygnować z oceny zachowania psa przy martwej
zwierzynie.
- Ograniczyć wagę punktową za odłożenie psa luzem do maksymalnie 5%
ogólnej możliwej do uzyskania ilości punktów z konkurencji
obowiązkowych.
- Ograniczyć wagę punktową za współpracę z przewodnikiem do
maksymalnie 5% ogólnej możliwej do uzyskania ilości punktów z
konkurencji obowiązkowych.
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- Ograniczyć wagę punktową konkurencji dodatkowych (oznajmianie lub
oszczekiwanie martwej zwierzyny) do maksymalnie 10% ogólnej możliwej
do uzyskania ilości punktów z konkurencji obowiązkowych.
Myślę, że w obecnej sytuacji takie rozwiązania wprowadzone do
regulaminu konkursu pracy posokowców, pozwoliłyby lepiej ocenić
stopnień przygotowania psów do wykorzystania w praktycznym łowiectwie
oraz wyselekcjonować psy o najlepszych cechach użytkowych dla ich
wykorzystania w hodowli. Byłoby to optymalne rozwiązanie do momentu,
w którym możliwe będzie powszechniejsze wykorzystanie oceny pracy
posokowca w naturalnym łowisku jako podstawowego narzędzia oceny
cech użytkowych i kwalifikacji hodowlanej.

Marcin Kunikowski

168

Jak hodować psy myśliwskie?

We wrześniowym numerze "Braci Łowieckiej" ukazał się artykuł
pt. "Hodowla wsobna jako instrument selekcji?". Jest to polskojęzyczne
opracowanie publikacji autorstwa Bernda Krewera z nr 24/2012
niemieckiego czasopisma "Pirsch". Treść artykułu stanowi odpowiedź na
tytułowe pytanie i można ją streścić krótkim stwierdzeniem, że: "luźną
hodowlę wsobną należy przedkładać nad zachowanie zróżnicowania
genetycznego danej rasy psów. Szczególnie jeśli to zróżnicowanie
genetyczne miało by się wiązać z dopuszczeniem do hodowli psów
zagranicznych". Autor stwierdza też na szczęście, że "Hodowla wsobna w
rękach przeciętnego hodowcy niesie ze sobą duże zagrożenia". Czy nie
niesie jednak tych samych zagrożeń w rękach "ponadprzeciętnego"
hodowcy i kto miałby określić, który hodowca jest przeciętny, a który już
ponadprzeciętny, a co za tym idzie może stosować chów wsobny bez
szkody dla rasy?
Jakie więc korzyści a jakie zagrożenia niesie ze sobą hodowla
wsobna psów (inaczej inbred lub kojarzenie osobników blisko
spokrewnionych)?
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Zaletą jest duża szansa na szybkie wyrównanie i utrwalenie wybranych
cech. Inbred jest metodą często stosowaną na samym początku procesu
tworzenia rasy i to nie tyle z wyboru co z konieczności gdyż do dyspozycji
mamy wtedy bardzo ograniczoną ilość psów o w miarę wyrównanych
cechach użytkowych i eksterierowych.
Jakie zatem zagrożenia niesie za sobą kojarzenie krewniacze?
Negatywnym następstwem tej metody hodowlanej jest często
zmniejszenie płodności i plenności, zmniejszenie witalności i odporności na
choroby. Ogólna cherlawość objawiająca się zmniejszeniem rozmiarów i
masy ciała oraz słabszym kośćcem. W końcu zwiększenie wrażliwości na
niekorzystne warunki środowiskowe oraz ogólne osłabienie odporności
psychicznej. Czyli wszystko to czego chcielibyśmy uniknąć w przypadku
psów myśliwskich mających wytrwale pracować, często w ciężkich
warunkach terenowych i pogodowych.
Czym więc tłumaczyć przekonanie autora o konieczności
stosowania chowu wsobnego w przypadku już utrwalonych ras psów
myśliwskich? Autor zaczął swoją pracę z posokowcami hanowerskimi w
Niemczech, w latach 50 ubiegłego wieku, kiedy to ze względu na
zawieruchę wojenną, populacja tych psów musiała być odbudowana ze
stosunkowo nielicznej grupy reproduktorów i suk hodowlanych. Siłą rzeczy
nie można więc było uniknąć chowu w pokrewieństwie, ale to być może
właśnie to stało się przyczyną problemów zdrowotnych niemieckich
hanowerów, a nie fakt krycia czeskimi reproduktorami (jak sugeruje autor).
Często siła przyzwyczajenia staje się drugą naturą i trudno jest przyjąć
wyniki nowych badań naukowych, które przeczą stosowanym dotąd
metodom hodowlanym. Zresztą sama data publikacji tego artykułu (rok
2012) świadczy o tym iż nie jest to nowinka naukowa a bardziej głos w
obronie polityki hodowlanej, która tak naprawdę poprzez izolację i znaczne
zubożenie puli genetycznej zagnała niemieckie kluby w kozi róg, i która
musiała być zmieniona aby odwrócić niekorzystne trendy. Przyjrzyjmy się
więc jakie metody hodowlane stosuje się tam obecnie aby wydostać się z
pułapki zawężonej puli genetycznej i zagrożeń jakie niesie ze sobą chów
wsobny.
W jednym z artykułów, które ukazały się w bieżącym roku w
niemieckiej prasie łowieckiej, prof. dr. Joerg T. Epplen, gentyk i członek
rady naukowej VDH (Niemieckiego Związku Kynologicznego), odnosi się
do strategii hodowlanej jaka powinna być stosowana w przypadku
posokowców. Uważa on, że ilość miotów powinna być tak regulowana aby
zabezpieczyć potrzeby osób chcących użytkować psy łowiecko, gdyż tylko
odpowiednie ułożenie i prowadzenie posokowców w łowisku, umożliwi
wydobycie ich cech wrodzonych i ocenę pod kontem hodowli. Przekonuje
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ponadto, iż w dalszym etapie można z każdego miotu od 1 do 2
najlepszych osobników (w zależności od zapotrzebowania przyszłych
przewodników) przeznaczyć do dalszej hodowli i krzyżować je z psami z
innych linii (jak najbardziej oddalonych genetycznie). Ponadto powtarzanie
miotów powinno być traktowane jako absolutny wyjątek ale generalnie
powinno być unikane. Również powinno się ustalić względem
reproduktorów limit kryć, żeby zapobiec zjawisku tzw. popularnego
reproduktora.
Czym jest syndrom popularnego reproduktora? Otóż jeśli wielu hodowców
kryć będzie jednym top reproduktorem to pula genetyczna rasy dryfować
będzie w kierunku genotypu tego właśnie psa a różnorodność genetyczna
rasy będzie malała. Top reproduktor zagęści w populacji występowanie
również swoich genów recesywnych, których szkodliwe działanie może
uwidocznić się dopiero w następnych pokoleniach. Jest to prosta droga do
pojawienia się tzw. "chorób typowych dla rasy". Dlatego hodowcy powinni
korzystać z reproduktorów pochodzących z różnych linii. Przykładem
syndromu popularnego reproduktora jest np. tzw. rage syndrome u cocer
spanieli. Zaburzenie to polega na nagłych, niczym nie sprowokowanych
wybuchach agresji i stanowiło bardzo poważny problem w latach 80-tych
XX wieku.
W komentarzu do wyżej cytowanej publikacji, Reinhard Scherr,
przewodniczący KBGS (Niemieckiego Klubu Posokowca Bawarskiego)
pokrótce naświetlił mechanizmy hodowlane działające w klubie. Według
niego zapotrzebowanie na szczenięta dla członków klubu jest każdego roku
pokrywane a część przychówku trafia także do zagranicznych
przewodników (w praktyce na szczenię czeka się kilka lat a populacja
szczeniąt jest limitowana i służy jedynie na potrzeby członków klubu.
Nieliczna część szczeniąt trafia także do zagranicznych klubów posokowca).
W kryteriach hodowlanych kładzie się nacisk na zdrowie, użytkowość,
głośność w gonie i twardość stanowienia, oraz stabilność psychiczną.
Inbred i hodowla w liniach od 40 lat nie są stosowane, dzięki czemu duża
część miotów ma w 5 pokoleniu 62 przodków. W latach 1998 - 2015 w
niemieckim klubie obowiązywała zasada, że nie więcej niż 18-20 szczeniąt
mogło pochodzić od jednego osobnika, dzięki czemu nie zawężano puli
genetycznej rasy. Od 2016 roku po uprzednim sprawdzeniu potomków z
pierwszego miotu, reproduktory mogą dać kolejne 2-3 mioty, ale zawsze z
innymi sukami. Powtarzanie miotów jest od 1980 roku zabronione. Klub
czyni również starania aby z każdego miotu, przynajmniej jeden pies trafiał
do dalszej hodowli. Od 1994r. dla poszerzenia genetycznej puli niemieckiej
populacji, włączane są do hodowli pojedyncze psy z liczby 5000
posokowców zrzeszonych w ISHV (Międzynarodowy Związek
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Posokowców). Ponadto klub stosuje program szacujący wartość hodowlaną
psów. Wartość ta określana jest na podstawie zarówno cech użytkowych jak
i eksterierowych. Dodatkowo na podstawie próbek krwi, kliniki w
Hanowerze i Bernie sporządzają profil genetyczny klubowych psów.
Jak więc widać Niemiecki Klubu Posokowca Bawarskiego stosuje
w swojej polityce hodowlanej metody stawiające na różnorodność
genetyczną. Jest to całkowita negacja hodowli w pokrewieństwie (również
hodowli w liniach, czy hodowli na wybitnego przodka) , która w praktyce
powodowała wiele problemów zdrowotnych i w konsekwencji mogła
doprowadzić do degeneracji rasy. Niemiecki klub dzięki świeżemu
spojrzeniu na hodowlę, wychodzi ze ślepego zaułka w jaki zabrnął poprzez
izolację i zawężenie puli genetycznej swoich psów a odpowiedzią na
pytanie o zasadność stosowania chowu wsobnego jest jego obecna polityka
hodowlana zabraniająca takich praktyk.
Można dyskutować nad słusznością rozwiązań panujących obecnie
u naszych zachodnich sąsiadów. Ale trzeba przyznać, że posiadają oni plan
prowadzenia hodowli, plan przemyślany i poparty badaniami naukowymi.
Co równie ważne mają do dyspozycji narzędzia do jego realizacji. Jak
zatem u nas wygląda polityka hodowlana, czy w ogóle możemy mówić o
planowej polityce hodowlanej w odniesieniu do polskiej kynologii
łowieckiej? Raczej nie. Brakuje chociażby koordynacji działań
hodowlanych i całościowego spojrzenia na rasę jako populację. Decyzje
hodowlane w obrębie rasy to najczęściej nieskoordynowane decyzje
pojedynczych hodowców i właścicieli reproduktorów, ludzi o różnej wiedzy
kynologicznej i różnej motywacji. Prowadzi to do nadprodukcji szczeniąt,
które często wędrują do przypadkowych właścicieli. Nierzadko do hodowli
trafiają przeciętne psy, które nie zostały właściwie sprawdzone pod kątem
użytkowości łowieckiej. Ponadto dochodzi do nadużywania popularnych
reproduktorów, które nie zawsze muszą być najlepszym materiałem
hodowlanym ale gwarantują szybką sprzedaż szczeniąt. Bez wątpienia nie
służy to rozwojowi rasy i trudno te działania nazwać przemyślaną polityką
hodowlaną. Ogólnej sytuacji nie ratują pojedyncze hodowle, które
prowadzą swoje działania w sposób odpowiedzialny, przemyślany a co
najważniejsze poparty odpowiednią wiedzą.
Co zatem zrobić aby i u nas uporządkować sprawy hodowli psów
myśliwskich? Droga ku temu wydaje się dosyć daleka ale na pewno
pierwszym krokiem jaki należałoby poczynić jest ustalenie wspólnego
stanowiska miedzy klubami danej rasy. Tymi działającymi na zasadach
komisji ZG ZKwP, tymi z władzami wybieralnymi zrzeszonymi w ZKwP
oraz tymi istniejącymi pod egidą PZŁ. Wierzę, że wszędzie tam pracują
pasjonaci swojej rasy, którym na sercu leży jej dobro. Nie trudno zatem
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będzie dogadać się w sprawie chociażby rozszerzenia wymogów
hodowlanych, co powinno być planem minimum i pierwszym krokiem na
drodze do uporządkowania spraw hodowlanych. Powinniśmy dążyć także
do tego aby celem świadomej działalności hodowlanej była jakość a nie
liczba szczeniąt. Szczeniąt, które z pokolenia na pokolenie będą coraz
lepsze pod względem zdrowotnym, użytkowym i eksterierowym (dokładnie
w tej kolejności). A o przydatność do dalszej hodowli niech decydują
ostrzejsze kryteria hodowlane, biorące pod uwagę ocenę pracy w łowisku a
nie tylko na konkursach. Działania na rzecz kynologii łowieckiej powinny
również wykraczać poza sprawy czysto hodowlane i dotyczyć np. oceny
regulaminów pracy psów myśliwskich czy propozycji zmian do regulaminu
polowań (chociażby wprowadzenia definicji psa ułożonego do polowania).
Naglącym problemem jest sposób powoływania sędziów pracy psów
myśliwskich. Dotychczasowy regulamin doprowadził do tego że w ciągu
10-ciu ostatnich lat uprawnienia do sędziowania prób i konkursów pracy
uzyskały w Polsce 3 osoby! Wspólnie na pewno będzie łatwiej
uporządkować sprawy związane nie tylko z hodowlą ale również ze
szkoleniem, oceną użytkowości i prowadzeniem w łowisku psów ras
myśliwskich. Co jest konieczne jeśli chcemy myśleć o rozwoju rodzimej
kynologii łowieckiej i cieszyć się psami, które pracują w łowiskach na
należytym poziomie.
Marcin Kunikowski
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Plany Klubu Posokowca na 2018 rok.
Jak już napisałem w słowie wstępnym do niniejszego Biuletynu,
wiosna bieżącego roku przyniosła nam zupełnie nową rzeczywistość
związaną z nowelizacją ustawy Prawo Łowieckie.
Wprowadzone w życie przepisy utrudniły znacznie proces układania i pracy
z posokowcem. Wiązać się to będzie z koniecznością wprowadzenia zmian
zarówno w szkoleniu, udziału w konkursach pracy jak i przy poszukiwaniu
postrzałków. Z pewnością zmiany będą wymagać regulaminy prób i
konkursów pracy psów myśliwskich.
Jako Klub Posokowca chcemy w tym procesie wziąć czynny udział.
Dotychczasowe nasze próby dotyczące przeprowadzenia zmian w kynologii
łowieckiej nie przyniosły żadnych rezultatów.
Pisma kierowane do ZKwP, do którego jako klub należymy, pozostawały
bez odpowiedzi lub odsyłano nas do Polskiego Związku Łowieckiego, jako
odpowiedzialnego za kynologię łowiecką.
Z kolei PZŁ na nasze wnioski odpowiadał, że jako klub ZKwP nie
posiadamy osobowości prawnej i nasze postulaty należy przekazywać do
Związku Kynologicznego. Typowa „kwadratura koła”.
Władze ZKwP nakładają na kluby wybieralne coraz większe obostrzenia.
Wymagają odbycia Walnych Zgromadzeń do końca marca każdego roku,
prowadzenia rozbudowanej sprawozdawczości finansowej na programach
księgowych ZKwP, utrzymywania konta bankowego w ramach konta
ZKwP, do którego mają pełny wgląd wraz z możliwością jego
zablokowania, podwyższają wymogi regulaminowe. W zamian za to nie
otrzymujemy żadnego wsparcia merytorycznego czy finansowego.
Przed dwoma laty na Walnym Zgromadzeniu naszego klubu padł
wniosek o przekształcenie naszego klubu, w specjalistyczny klub Polskiego
Związku Łowieckiego.
Zarząd klubu podjął działania mające na celu realizację tego wniosku. Jak
się okazało ze względów formalno-prawnych nie jest możliwe proste
przekształcenie klubu ZKwP z władzami wybieralnymi, w specjalistyczny
klub PZŁ. Koniecznym jest złożenie wniosku zainteresowanych członków
PZŁ o powołanie nowego klubu przez Zarząd Główny PZŁ. Aby było to
możliwe należy przeprowadzić zebranie założycielskie, które przygotuje
wniosek o powołanie klubu, do którego należy dołączyć:
a) uchwałę założycieli o chęci powołania klubu
b) statut działalności klubu
c) uchwałę o powołaniu organów klubu
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d) listę założycieli klubu z podaniem właściwego dla nich okręgu
PZŁ oraz numerem legitymacji Związku.
Rozmowy przeprowadzone z władzami PZŁ wskazują, że nasz klub byłby
chętnie widziany w strukturach Polskiego Związku Łowieckiego.
W ostatnim okresie powstaje w strukturach PZŁ coraz więcej
specjalistycznych klubów psów ras myśliwskich, widząc możliwość
skutecznego funkcjonowania w ramach tego zrzeszenia. Dodać należy, co
nie jest bez znaczenia, że ZG PZŁ dofinansowuje działalność klubów
specjalistycznych.
Chciałbym podkreślić, że również zagraniczne kluby posokowca działają w
strukturach krajowych związków łowieckich.
Innym problemem związanym z przekształceniem klubu jest kwestia
przynależności Klubu Posokowca do Międzynarodowego Związku
Posokowców – ISHV, którego pełnoprawnym członkiem jesteśmy od 1997
roku. Zarząd klubu przeprowadził na ten temat rozmowy z Zarządem ISHV,
który popiera nasz wniosek i nie widzi żadnych przeszkód w dalszej
przynależności do ISHV.
Nadszedł, więc czas na realizację tej koncepcji. Postanowiliśmy
zwołać zabranie założycielskie specjalistycznego Klubu Posokowca przy
PZŁ w dniu 3 czerwca we Włodzimierzowie o godz. 9,00 przed Walnym
Zgromadzeniem Klubu Posokowca Członka ISHV w dniu 3 czerwca we
Włodzimierzowie o godz. 12,00. Na WZ Zarząd Klubu złoży projekt
uchwały o zakończeniu działalności Klubu Posokowca przy ZKwP.
Szczegóły i porządek obrad znajdziecie na naszej stronie klubowej.
Zapraszam serdecznie członków Klubu Posokowca do wzięcia udziału w
obu zebraniach. Członków klubu będących myśliwymi proszę o zabranie
legitymacji PZŁ, bo jej numer musi być uwidoczniony na liście obecności
zebrania założycielskiego.
Cele i zadania Klubu Posokowca przy PZŁ są zbieżne z celami
Klubu Posokowca przy ZKwP, nie ogranicza nas jednak liczba 100
członków.
W przygotowanym projekcie statutu Klubu Posokowca przy PZŁ znajdują
się zapisy, że:
1. Członkiem Klubu może być każda osoba fizyczna, która utożsamia się z
celami i formami działalności Klubu.
2. Posokowce będące w posiadaniu członków klubu muszą być
zarejestrowane w ZKwP lub innej zagranicznej organizacji kynologicznej
będącej członkiem FCI.
Tak, więc nie chcemy, aby członkami klubu byli tylko myśliwi, lecz
wszyscy pasjonaci posokowców z kraju i zagranicy, również ci co nie są
członkami ZKwP.
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Nowo powołany klub ma być kontynuatorem dzieła zapoczątkowanego
przez ks. Benedykta Gierszewskiego, Przewodniczącego klubo-komisji
ZKwP, Przewodniczącego wybieranego Klubu Posokowca, osoby która
doprowadziła do członkostwa naszego klubu w ISHV. Ma być również
spadkobiercą naszej ponad dwudziestoletniej działalności w strukturach
ZKwP, dzięki której jesteśmy rozpoznawalni w całej Europie, jako polscy
reprezentacji użytkowego posokowca.
Zamierzamy, aby dotychczasowi członkowie Klubu Posokowca przy ZKwP
stali się członkami Klubu Posokowca przy PZŁ bez konieczności opłacenia
wpisowego czy składki członkowskiej za rok bieżący.
Jeżeli chodzi o pozostałe plany na 2018 rok, to informuję, że w
dniach 4 – 6 maja Klub Posokowca wspólnie z Komisją Kynologiczną
Beskidzkiej ORŁ przeprowadził w Korbielowie warsztaty dla
przewodników posokowców i tropowców, w których wzięło udział 18
uczestników. Dzień prędzej odbyła się w Jeleśni Międzynarodowa Ocena
Pracy Posokowców, zwycięzcą której został członek naszego klubu.
Kolejne warsztaty dla przewodników organizujemy w Kluczborku w dniach
24-26 sierpnia.
Zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach posokowców, szczególnie
w Międzynarodowym Konkursie Pracy Posokowców i Tropowców im. Jana
Kierznowskiego, który odbędzie się 13 października w rejonie Kluczborka.
Ponadto w dniach od 2-5 listopada, również w rejonie Kluczborka
organizujemy ocenę pracy posokowców w naturalnym łowisku. Będzie
możliwość uzyskania dyplomu z oceny posokowca w łowisku.
Również w listopadzie Klub weźmie udział w Memoriale Fridricha
Konrada na Słowacji. Reprezentantem naszego klubu będzie Łukasz
Dzierżanowski z posokowcem bawarskim DIABLO „Docent” Zimny Trop.
Mam nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się poprowadzić
dalej działalność klubu w tych trudnych dla kynologii łowieckiej czasach.

Przewodniczący
Klubu Posokowca Członka ISHV
Wojciech Galwas
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