Szanowni Klubowicze
W roku 2020 w dalszym ciągu „karty rozdawał”
koronawirus, który miał decydujący wpływ na nasze życie zarówno
prywatne jak i na plany łowieckie czy kynologiczne.
Zaplanowane na marzec warsztaty dla przewodników udało się nam
przeprowadzić w czerwcu. Tradycyjnie cieszyły się one dużą
frekwencją.
Również ze względu na sytuację epidemiczną Walne Zgromadzenie
przeprowadziliśmy w Bożejowie dopiero pod koniec sierpnia.
W dniu poprzedzającym WZ odbył się panel dyskusyjny poświęcony
projektowi Regulaminu Hodowlanego. Umożliwił on sprawne
przyjęcie regulaminu w trakcie Walnego Zgromadzenia. Regulamin
ten, zbliżony jest do zagranicznych regulaminów obowiązujących w
klubach członkowskich ISHV. Nakłada on na właścicieli suk
hodowlanych i reproduktorów szereg rygorów i wymogów do
spełnienia, do których respektowania członkowie klubu się
zobowiązali. Na dzień dzisiejszy z przykrością stwierdzam, że z ich
realizacją jest szereg kłopotów, szczególnie w dziedzinie
sprawozdawczości z czynności hodowlanych.
Na WZ podjęliśmy również uchwałę o podwyższeniu opłat na rzecz
klubu, które od wielu lat pozostawały na niezmienionym poziomie.
Na okres jesieni przewidzieliśmy przeprowadzenie
Międzynarodowego Konkursu Posokowców im. J. Kierznowskiego,
udział delegacji klubowej w Memoriale im. F. Konrada na Słowacji
oraz organizację prób głównych dla klubowych posokowców.
Z tych zamiarów udało się rzutem na taśmę przeprowadzić konkurs na
sztucznym tropie, pozostałe imprezy zostały odwołane.
Jesienna fala epidemii zablokowała wszystkie działania. Kto jeszcze
latem spodziewał się, że będzie to pierwszy od kilkudziesięciu lat
sezon łowiecki bez możliwości organizacji polowań zbiorowych, bez
tradycyjnych zbiórek, miotów, pokotów. Bez przewodników
posokowców którzy zabezpieczali „zbiorówki”. Pozostały nam
jedynie prace na postrzałkach po polowaniach indywidualnych.
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W dalszym ciągu oczekujemy na zatwierdzenie nowych
regulaminów pracy psów myśliwskich, które będą bardziej zbliżone
do oczekiwań przewodników psów myśliwskich niż dotychczasowe.
Oczekujemy również na możliwość powoływania sędziów pracy PZŁ,
którzy mogliby oceniać znacznie większą niż dotychczas ilość ocen
pracy psów myśliwskich w łowisku. Mam nadzieję że nasi klubowi,
doświadczeni przewodnicy a w szczególności sędziowie klubowi
zasilą to grono. Niestety i w tej dziedzinie epidemia znacznie
przedłuża czas pracy nad realizacją tych zadań.
Klub posiada stabilną sytuację finansową. Brak możliwości
organizacji imprez w drugim półroczu 2020 roku, ograniczył wydatki
klubowe do niezbędnego minimum. Wszyscy członkowie klubu
opłacili swoje zobowiązania finansowe na rzecz klubu. Księgowość
klubu prowadzona jest przez ZG PZŁ, do którego co miesiąc
przesyłane są wszystkie dokumenty księgowe. Księgowość ZG nie
miała żadnych uwag co do gospodarki finansowej klubu.
W 2020 roku przyjęliśmy do klubu 16-tu nowych członków i na
koniec roku klub nasz liczył 104 członków. Kolejne deklaracje
członkowskie oczekują na rozpatrzenie przez zarząd. Przynależność
do klubu jest dobrowolna ale nakłada na członków określone wymogi,
do których wypełniania członkowie klubu zobowiązali się.
W środowisku użytkowych kynologów klub nasz należy do
czołowych klubów ras PZŁ. Sami jednak musimy zadbać o
odpowiednią jakość pracy naszych posokowców i wywiązywanie się
z obowiązków klubowych.
Mam nadzieję, że przynajmniej druga połowa 2021 roku,
umożliwi nam powrót do normalności w kynologii, łowiectwie a
przede wszystkim w naszym życiu.
Prezes
Klubu Posokowca przy PZŁ
Wojciech Galwas
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Nazwa Klubu:
Klub Posokowca przy Polskim Związku Łowieckim
Adres Klubu:
Polski Związek Łowiecki, 00-029 Warszawa, ul. Nowy Świat 35
Adres do korespondencji:
Wojciech Galwas, 47-400 Racibórz, ul. Żorska 11/7
Konto bankowe:
BNP Paribas
Nr rachunku IBAN: 04 1600 1462 1829 6668 7000 0001
Kod SWIFT banku: PPABPLPK
Zarząd Klubu:
Prezes - Wojciech Galwas
Doradca ds. Hodowlanych - Małgorzata Schram
Doradca ds. Użytkowości - Maciej Kopeć
Skarbnik - Rafał Malec
Sekretarz - Marcin Kunikowski
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący - Wiesław Burdzy
Członek Komisji - Marian Paweł Bocianowski
Członek Komisji - Piotr Iwicki
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Dane kontaktowe członków Zarządu Klubu:

Wojciech Galwas
tel. +48 605 850 288
wojciechgalwas@wp.pl
Małgorzata Schram

Maciej Kopeć

tel. +48 605 105 409
schrammargaret@gmail.com

tel. +48 606437272
maciekbosco@o2.pl

Rafał Malec

Marcin Kunikowski

tel. +48 531 534 347
admin@rmuchwyty.com.pl

tel. +48 604 087 381
canisrubra@gmail.com
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Sprawozdanie z działalności Klubu Posokowca przy PZŁ
w 2020 roku.
Epidemia która wystąpiła wiosną pokrzyżowała plany
działalności klubu. Planowane na marzec warsztaty dla
przewodników zostały przesunięte na koniec czerwca a walne
zgromadzenie członków zostało przełożone na koniec sierpnia.
Również niektóre posiedzenia zarządu musiały odbyć się w sposób
korespondencyjny. Na posiedzeniu majowym przyjęliśmy 4 nowych
członków, decyzję dotyczącą dwóch kandydatów odroczyliśmy do ich
udziału w warsztatach, a dwie osoby otrzymało odmowę przyjęcia.
Zarząd podjął również uchwałę o wytypowaniu Mikołaja
Włocławskiego z BGS CRUX Czarci Nos, jako reprezentanta Klubu
Posokowca na Memoriał Fridricha Konrada na Słowacji 2020.
Jak czas późniejszy pokazał, nominacja okazała się nieskuteczna ze
względu na odwołanie memoriału spowodowane pandemią.
Na czerwcowym posiedzeniu zarządu podjęliśmy decyzję o
zwołaniu Zjazdu Członków Klubu Posokowca przy PZŁ w dniach 2223 sierpnia w Zamku Bożejów. Zarząd postanowił że sędziowie
klubowi będą mogli dokonywać na potrzeby klubu ocen pracy
posokowców w łowisku. Zaplanowaliśmy również przeprowadzenie
w listopadzie oceny pracy posokowców, która również ze względów
epidemicznych nie doszła do skutku.
Podjęliśmy również decyzje o przyjęciu 4 nowych członków.
W przeddzień WZ, w sobotę 22 sierpnia odbyła się w
restauracji zamkowej biesiada dla członków i sympatyków klubu.
Poprzedził ją panel dyskusyjny poświęcony projektowi Regulaminu
Hodowlanego. W następnym dniu 23 sierpnia przeprowadzone
zostało Walne Zgromadzenie Członków Klubu. Sprawozdanie z WZ
znajduje się w Biuletynie.
Po WZ odbyło się posiedzenie zarządu na którym dokonano przyjęcia
siedmiu nowych członków.
10 października odbył się III Międzynarodowy Konkurs
Pracy Posokowców im. Jana Kierznowskiego, organizowany przez
ZO PZŁ w Opolu i Klub posokowca przy PZŁ. Całą stawkę
posokowców bawarskich pogodził alpejski gończy krótkonożny
Czarodziej z Królestwa Jamidoto, którego przewodnikiem i
właścicielem jest Tomasz Kliś. Jako jedyny uzyskał komplet punktów
i to on odebrał nagrodę przechodnią im. Jana Kierznowskiego.
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Fot. Marek Czerwiński

Kolejne grudniowe posiedzenie zarządu, ze względu na
drugą falę koronawirusa, zostało przeprowadzone w sposób
korespondencyjny.
Zarząd podjął na nim następujące decyzje;
1. Przeprowadzać klubowe oceny pracy posokowców w
łowisku (PG) na podstawie projektów regulaminów
zatwierdzonych przez Komisję Kynologiczną NRŁ.
2. Klubowa ocena PG może być dokonywana przez jednego
sędziego klubowego.
3. W przypadku pracy bez możliwości gonu i stanowienia,
ocenionej na dyplom, do przydatności hodowlanej potrzebne
jest potwierdzenie głośnego gonu w czasie innej pracy.
4. Potwierdzenia głośnego gonu powinien dokonać sędzia
klubowy (lub sędzia FCI) na piśmie, z określeniem daty,
miejsca, nr obw. łowieckiego i okoliczności tego gonu.
Obojętnie czy to jest gon na zdrowej zwierzynie czy gon na
pracy za krótkiej na dyplom, czy za mało czasu upłynęło od
postrzelenia, czy był to gon na tropie, czy na oko, czy gon
nieskuteczny.
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Poinformować na piśmie sędziów klubowych o zasadach
sędziowania wraz z regulaminami i kartami ocen. Osoba
odpowiedzialna M. Kopeć.
6. Nominować
na
sędziów
klubowych
Mikołaja
Włocławskiego i Krzysztofa Jaszczuka.
7. W zawiadomieniu o przyjęciu do klubu poinformować o
wysokości wpisowego i składki członkowskiej.
8. Rozesłać w miesiącu grudniu 2020 r. Biuletyny Klubowe za
rok 2019 do wszystkich Zarządów Okręgowych PZŁ.
Odpowiedzialny M. Kunikowski.
9. Przyjąć jedną osobę na członka klubu.
Zarząd opracował również preliminarz imprez klubowych na 2021
rok. Ich realizacja uzależniona jest od rozwoju sytuacji
epidemiologicznej w kraju, możliwości organizacji warsztatów dla
przewodników i preliminarza imprez ISHV.
Stan członków klubu na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił
89 osób. W ciągu roku 16 osób zostało przyjętych do klubu. Jedna
osoba zrezygnowała z członkostwa ze względu na stan zdrowia.
Na koniec 2020 roku klub nasz liczył 104 członków.
Sprawy finansowe.
Stan konta klubowego na dzień 1 stycznia 2020 roku wynosił
10 662,07 zł.
Przychody w 2019 roku wyniosły łącznie; 10 613,56 zł.
Składały się one z wpłat za:
Sładki członkowskie:
6 513,56 zł
Wpisowe do klubu:
1 600,00 zł
Opłaty hodowlane:
2 000,00 zł
Darowizna od Nadleśnictwa Siewierz:
500,00 zł
„Nierówna” kwota wpłat za składki członkowskie wynika z faktu
wpłat składki z zagranicy, kiedy to wpłacona w euro kwota po
8
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przeliczeniu na złotówki, wyszła z końcówką w groszach. Ponadto
niektórzy członkowie opłacili składkę za dwa lata. Również
darowizna zadeklarowana w 2019 roku przez Nadleśnictwo Siewierz
wpłynęła w marcu 2020 roku.
Koszty poniesione przez klub w 2020 roku wyniosły łącznie:
3 990,37 zł.
Składały się na nie:
Druk biuletynu klubowego:
3 567,00 zł
Wysyłka biuletynów:
224,70 zł
Domena i hosting:
158,67 zł
Opłaty bankowe:
40,00 zł
Opłacona została również składka członkowska do ISHV, która
wynosi 500€, po przeliczeniu na złotówki; 2369,20 zł.
Na wniosek zarządu klubu składkę tą opłacił ZG PZŁ. Kwota ta nie
obciążyła więc konta klubu.
Saldo pomiędzy wpływami i kosztami wyniosło 6 623,19 zł.
Stan konta klubu na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniósł: 17 774,52
zł. Różnica pomiędzy saldem a stanem konta na koniec roku w
wysokości 489,26 zł, wynika z faktu opłacenia przez kilku
klubowiczów składki członkowskiej za 2021 roku już w grudniu 2020
roku.
Klub nie posiada żadnych długów ani zobowiązań
płatniczych.

Prezes
Klubu Posokowca przy PZŁ
Wojciech Galwas
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Fot. arch. Wojciech Galwas
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Protokół z Walnego Zgromadzenia
Członków Klubu Posokowca przy PZŁ,
„Zamek Bożejów”, 23 sierpnia 2020 r.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Prezesa Klubu.
2. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza.
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za 2019 rok.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu i wniosek w sprawie
absolutorium dla Zarządu.
8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
9. Zatwierdzenie sprawozdań oraz głosowanie nad wnioskiem w
sprawie
udzielenia absolutorium Zarządowi.
10. Informacja o planowanych zmianach w kynologii łowieckiej.
11. Omówienie projektu Regulaminu Hodowlanego.
12. Przedstawienie planów Klubu Posokowca na 2020 rok.
13. Dyskusja i wolne wnioski. Podjęcie uchwał, głosowanie nad
wnioskami.
14. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
1. Otwarcia Walnego Zgromadzenia dokonał Prezes Klubu.
2. Walne Zgromadzenie jednogłośnie
Przewodniczącego oraz Sekretarza:
Wojciech Galwas - Przewodniczący
Marcin Kunikowski – Sekretarz

dokonało

wyboru

3. Przewodniczący stwierdził ważności i prawomocność Walnego
Zgromadzenia.
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Fot. Marek Czerwiński

4. Walne Zgromadzenie jednogłośnie powołało Komisję Uchwał i
Wniosków w składzie:
Marta Łochyńska
Marcin Rubiś
5. Walne Zgromadzenie jednogłośnie przyjęło porządek obrad.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu za 2019 rok
przedstawił Prezes Klubu.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Klubu oraz wniosek o
przyznanie absolutorium dla Zarządu, przedstawił Członek Komisji
Rewizyjnej - Marian Paweł Bocianowski.
8. Nie zgłoszono uwag do Sprawozdania z działalności Zarządu Klubu
za 2019 rok, oraz do Sprawozdania Komisji Rewizyjnej Klubu.
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W odpowiedzi Doradca Hodowlany powtórnie przedstawiła zapisy
Projektu Regulaminu Hodowlanego, dotyczące Hodowcy.
Rafał Malec - stwierdzając, że: Zapisy regulaminu Hodowlanego
dotyczące kryteriów stawianych sukom hodowlanym będą
niemożliwe do weryfikacji.
W odpowiedzi Prezes Klubu wyjaśnił, iż zapisy te są zgodne z
oczekiwaniami ISHV.
Grzegorz Maciąg - składając zapytanie: "Czy psy nie posiadające
uprawnień hodowlanych, przewidzianych w Regulaminie
Hodowlanym będą psami klubowymi?"
W odpowiedzi Doradca Hodowlany potwierdziła, że psy nie
posiadające uprawnień hodowlanych, przewidzianych w Regulaminie
Hodowlanym będą psami klubowymi.
Grzegorz Maciąg - składając zapytanie: "Jakie są szanse, że w
łowiskach będą pracować jedynie psy rodowodowe?"
W odpowiedzi Rafał Malec poinformował iż zapisy zapewniające
udział w polowaniu tylko psów z potwierdzonym pochodzeniem i
sprawdzonych użytkowo znajdowały się w projekcie Rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków
wykonywania polowania i znakowania tusz. Niestety w ostatniej
chwili zostały zakwestionowane przez Rządowe Centrum
Legislacyjne i ostatecznie nie znalazły się w ww. dokumencie.
Wojciech Dulski - stwierdzając, że – „Na stronie klubowej i w
biuletynie nie ma dostatecznych informacji nt działań hodowlanych”.
W odpowiedzi Doradca Hodowlany poinformowała, że informacje
spływające od hodowców i właścicieli reproduktorów są niepełne a w
sytuacji w której nie funkcjonuje jeszcze regulamin Hodowlany, nie
ma możliwości egzekwowania obowiązku raportowania działań
hodowlanych.
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Wojciech Dulski - stwierdzając, że - Doradca Hodowlany jest w
posiadaniu informacji, które przekazuje ustnie, natomiast nie
zamieszcza ich w biuletynie klubowym a także na stronie
internetowej. Ponadto istnieje konieczność stworzenia kryteriów
dotyczących powoływania reprezentantów na imprezy zagraniczne
oraz zasad weryfikowania zestawień prac w łowiskach.
W odpowiedzi Doradca ds. Użytkowości poinformował, że nie ma
technicznej możliwości weryfikowania zestawień prac w łowisku
przesyłanych przez klubowych przewodników. Wystarczająco dużo
pracy wymaga korygowanie błędnie wypełnionych danych. Ponadto
zasady kwalifikowania na zagraniczne imprezy są proste - nominację
dostaje zespół, który najlepiej wypadł podczas Memoriału ks.
Benedykta Gierszewskiego.

Fot. Ewelina Wysogląd

Doradca ds. Użytkowości złożył wniosek aby w przypadku
organizowania Klubowej Oceny Pracy Posokowców w Naturalnym
Łowisku, Klub zabezpieczył środki na zakwaterowanie i wyżywienie
sędziów klubowych.
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Walne zgromadzenie przyjęło Regulamin Hodowlany Klubu
Walne zgromadzenie przyjęło Regulamin Hodowlany Klubu
Posokowca przy PZŁ zgodny z treścią załącznika nr 5 do niniejszego
Posokowca przy PZŁ zgodny z treścią załącznika nr 5 do niniejszego
protokołu, przy 1 głosie wstrzymującym się.
protokołu, przy 1 głosie wstrzymującym się.
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PROTOKÓŁ
KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW WALNEGO
ZGROMADZENIA
SPRAWOZDAWCZEGO CZŁONKÓW KLUBU
POSOKOWCA PRZY PZŁ
w dniu 23 sierpnia 2020 roku, w Bożejowie.
Komisja Uchwał i Wniosków powołana przez Walne Zgromadzenie
Członków Klubu Posokowca przy PZŁ w składzie:
1. Marta Łochyńska
2. Marcin Rubiś
stwierdza, że w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków Klubu
Posokowca przy PZŁ zgłoszono następujące wnioski:
1. Wniosek Kol. Michała Fornalczyka w przedmiocie ustalenia dolnej
granicy wieku psów, u których można przeprowadzić badania w
kierunku dysplazji.
2. Wniosek Kol. Wojciecha Galwasa w przedmiocie umieszczania
bieżących informacji o wydarzeniach organizowanych przez Klub na
stronie internetowej Klubu i na stronie klubowej na Facebooku oraz
powiadamiania wszystkich Członków Klubu e-mailowo o w/w
wydarzeniach.
3. Wniosek Kol. Małgorzaty Schram w przedmiocie powołania
Komisji Hodowlanej, w skład której zaproponowała: Kol. Michała
Fornalczyka, Kol. Roberta Iwickiego i Kol. Krzysztofa Jaszczuka.
4. Wniosek Kol. Małgorzaty Schram w przedmiocie podwyższenia
rocznej składki członkowskiej do Klubu, do kwoty 100 złotych oraz
wpisowego do Klubu, do kwoty 150 złotych.
5. Wniosek Kol. Małgorzaty Schram w przedmiocie podwyższenia
opłaty za krycie zagraniczne, sprzedaż szczeniaka za granicę oraz
zakup szczeniaka z zagranicy do kwoty 200 złotych.
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6. Wniosek Kol. Małgorzaty Schram w przedmiocie wprowadzenia
opłaty za krycie krajowe oraz sprzedaż szczeniaka w kraju w
wysokości 100 złotych.
7. Wniosek przeciwny do wniosku Kol. Małgorzaty Schram (wniosek
nr 6) zgłosił Kol. Wojciech Galwas, który zaproponował nie
pobieranie opłat za krycia krajowe i sprzedaż szczeniaków.
8. Wniosek Kol. Romy Ryszkowskiej w przedmiocie bieżącej
publikacji na stronie internetowej Klubu informacji o aktualnych
sprawach hodowlanych.
9. Wniosek Kol. Marty Łochyńskiej w przedmiocie wprowadzenia na
stronie internetowej ochrony spraw klubowych hasłem
udostępnionym wyłącznie Członkom Klubu.
10. Wniosek Kol. Marty Łochyńskiej w przedmiocie zobowiązania
Zarządu Klubu do przygotowania wzorów załączników do
Regulaminu Hodowlanego Klubu Posokowca przy PZŁ, najpóźniej
do dnia 30 września 2020 roku.
11. Wniosek Kol. Dariusza Hryckiewicza w przedmiocie zmiany
lokalizacji kolejnego Walnego Zgromadzenia Członków Klubu
Posokowca przy PZŁ. Wniosek nie został poddany pod głosowanie.

Fot. Ewelina Wysogląd
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Po przeprowadzonej dyskusji WZ w drodze głosowania jawnego,
przyjęło zwykłą większością głosów następujące decyzje;
1. Wybrano na Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia
Kol. Wojciecha Galwasa.
2. Wybrano na Sekretarza obrad Walnego Zgromadzenia Kol.
Marcina Kunikowskiego.
3. Wybrano Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Marta
Łochyńska i Marcin Rubiś.
4. Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu Klubu
Posokowca przy PZŁ oraz Komisji Rewizyjnej Klubu Posokowca
przy PZŁ za rok 2019.
5. Podjęto uchwałę o udzieleniu, na wniosek Komisji Rewizyjnej,
absolutorium członkom Zarządu Klubu Posokowca przy PZŁ.
6. Podjęto uchwałę o zatwierdzeniu Regulaminu Hodowlanego Klubu
Posokowca przy PZŁ w kształcie przedstawionym przez Doradcę
Hodowlanego podczas Obrad Walnego Zgromadzenia Członków
Klubu Posokowca przy PZŁ. Załącznikiem do niniejszej uchwały jest
treść Regulaminu Hodowlanego Klubu Posokowca przy PZŁ.
7. Podjęto uchwałę o zmianie załącznika nr 1 Regulaminu
Hodowlanego Klubu Posokowca przy PZŁ, precyzującego dodatkowe
wymogi hodowlane, w ten sposób, że wprowadza się zapis ustalający
dolną granicę wieku posokowców, u których można przeprowadzić
badania w kierunku dysplazji, tj. konieczność ukończenia 12-go
miesiąca życia przez posokowca poddanego badaniu.
8. Podjęto uchwałę o ustaleniu rocznej składki członkowskiej do
klubu na kwotę 100 złotych (dotyczy składek od 2021 roku), oraz o
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ustaleniu wpisowego do klubu na kwotę 150 złotych (nowa kwota
wpisowego obowiązuje od dnia podjęcia uchwały).
9. Podjęto uchwałę o powołaniu Komisji Hodowlanej, w składzie:
-Kol. Michał Fornalczyk,
-Kol. Robert Iwicki,
-Kol. Krzysztof Jaszczuk.
Komisja Hodowlana stanowi ciało doradcze Doradcy Hodowlanego.
10. Podjęto uchwałę o ustaleniu na kwotę 200 zł opłat za:
- krycia zagraniczne,
- sprzedaż posokowca za granicę,
- zakup posokowca z zagranicy.

Fot. Ewelina Wysogląd
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Ponadto w drodze głosowania jawnego, zwykłą większością głosów
Walne Zgromadzenie Członków Klubu Posokowca przy PZŁ przyjęło
następujące wnioski:
1. Bieżące informacje o wydarzeniach organizowanych przez Klub
będą umieszczane na stronie internetowej Klubu i na Facebooku oraz
wszyscy Członkowie Klubu dostaną powiadomienie e-mailowo o w/w
wydarzeniach.
2. Na stronie internetowej Klubu w zakładce Sprawy Klubowe, będą
na bieżąco publikowane informacje o aktualnych sprawach
hodowlanych i sprawach dotyczących Członków Klubu. Sprawy
Klubowe będą chronione hasłem, które udostępnia się wyłącznie
Członkom Klubu.
3. Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Klubu do przygotowania
wzorów załączników do Regulaminu Hodowlanego Klubu
Posokowca przy PZŁ, najpóźniej do dnia 30 września 2020 roku.
Treść uchwał i wniosków stanowi integralną część protokołu z Obrad
Walnego Zgromadzenia oraz niniejszego protokołu.

Komisja Uchwał i Wniosków:
Marta Łochyńska
Marcin Rubiś
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REGULAMIN HODOWLANY KLUBU POSOKOWCA PRZY
PZŁ
§ 1. Wzorce ras
1. Za wzorzec rasy posokowca hanowerskiego i posokowca
bawarskiego uznaje się wzorce ras zatwierdzone i opublikowane przez
FCI. ( Standard nr 213 i nr 217 )
2. Wszystkie oceny odbywające się podczas wystaw i bonitacji pod
patronatem Klubu Posokowca przy PZŁ dokonywane są na podstawie
wzorców ras obowiązujących w FCI.

Fot. Ewelina Wysogląd

§ 2. Strategia hodowlana
1. Strategia hodowlana klubu, zgodnie z wytycznymi ISHV oparta jest
na hodowli zdrowych i użytkowych posokowców. Podstawą
zachowania zdrowia w populacji jest unikanie inbredu i rozszerzanie
puli genetycznej populacji. Sprzyjać ma temu wymiana hodowlana
między populacjami posokowców z klubów należących do ISHV.
Równie istotnym celem jest selekcja użytkowa, czyli ciągłe
monitorowanie w kolejnych pokoleniach cech użytkowych,
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hodowanych psów. Możliwość kontrolowania cech użytkowych,
wiąże się z obowiązkiem sprzedawania młodych, potencjalnie
hodowlanych psów w ręce przewodników będących w stanie szkolić
i prowadzić psy w taki sposób aby dziedziczne cechy użytkowe miały
szansę się ujawnić, czyli być sprawdzone w łowisku. Równie ważne,
ale nie wystarczające jest też testowanie wrodzonych cech młodych
psów podczas prób pracy na sztucznym tropie.
2. Powtarzanie miotów tej samej pary rodzicielskiej musi być
uzasadnione szczególnymi walorami psów z pierwszego miotu, cechy
te mogą być ocenione dopiero po ukończeniu przez psy 1 roku życia.
Krycie może być również powtórzone w przypadku gdy w pierwszym
miocie liczba żywych szczeniąt nie przekroczyła 6 sztuk. Powtórzone
krycie musi być w każdym przypadku zatwierdzone przez doradcę
hodowlanego.
3. Psy, u których stwierdzono padaczkę wyklucza się z hodowli, a ich
rodzeństwo i rodzice są blokowane w hodowli do ukończenia piątego
roku życia w celu zminimalizowania ryzyka przekazania padaczki
idiopatycznej/wrodzonej. Jest to praktyka zapobiegawcza polecana
przez konsultantów genetycznych FCI, współpracujących z ISHV.
3. Psy przyjmujące na stałe jakiekolwiek leki (również substytucje
hormonalne) nie mogą być uznawane za funkcjonalnie zdrowe i
muszą być wykluczone z hodowli.
§ 3. Hodowca
1. Za klubowego hodowcę uznaję się osobę posiadającą członkostwo
w Klubie Posokowca przy PZŁ oraz członkostwo w PZŁ lub innej,
zagranicznej organizacji łowieckiej, będącego właścicielem bądź
współwłaścicielem minimum jednej suki posiadającej uprawnienia
hodowlane zgodne z wymogami niniejszego regulaminu.
2. Hodowca klubowy ponosi odpowiedzialności za czynności
hodowlane podejmowane względem suki hodowlanej, której jest
właścicielem lub współwłaścicielem. W przypadku gdy jest
współwłaścicielem suki hodowlanej i jeden z pozostałych
współwłaścicieli
łamie
zapisy
niniejszego
regulaminu,
odpowiedzialność za takie działania ponoszą solidarnie wszyscy
współwłaściciele.
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§ 4. Właściciel reproduktora
1. Za klubowego właściciela reproduktora uznaje się osobę
posiadającą członkostwo w Klubie Posokowca przy PZŁ oraz
członkostwo w PZŁ lub innej, zagranicznej organizacji łowieckiej
oraz będącego właścicielem bądź współwłaścicielem minimum
jednego psa posiadającego uprawnienia hodowlane zgodne z
wymogami niniejszego regulaminu.
2. Właściciel klubowego reproduktora ponosi odpowiedzialności za
czynności hodowlane podejmowane względem klubowego
reproduktora, którego jest właścicielem lub współwłaścicielem. W
przypadku gdy jest współwłaścicielem klubowego reproduktora i
jeden z pozostałych współwłaścicieli łamie zapisy niniejszego
regulaminu, odpowiedzialność za takie działania ponoszą solidarnie
wszyscy współwłaściciele.

Fot. Ewelina Wysogląd

§5
1. Każdy hodowca i właściciel reproduktora zobowiązany jest do
prowadzenia i archiwizowania dokumentacji hodowlanej. W
przypadku właściciela reproduktora będzie to ewidencja kryć. W
przypadku hodowcy: ewidencja miotów, kopie kart miotów,
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protokoły odbioru miotów, metryki bądź kopie rodowodów,
potwierdzenia oznakowania wraz z numerami chipów i dane
kontaktowe nabywców szczeniąt. Doradca hodowlany ma prawo
wglądu w dokumentacje hodowcy i właściciela reproduktora.
2. Każdy hodowca i właściciel reproduktora zobowiązany jest do
stosowania wzorów dokumentów hodowlanych stanowiących
załączniki do niniejszego regulaminu.

Fot. Ewelina Wysogląd

§ 6. Suka hodowlana
1. Suka hodowlana to suka, która uzyskała uprawnienia hodowlane
zgodne z wymogami Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP
oraz spełniła Dodatkowe wymogi hodowlane, stanowiące załącznik nr
1 do niniejszego regulaminu.
2. Suka hodowlana może zostać dopuszczona do pierwszego krycia
po ukończeniu 2 roku życia.
Suka hodowlana może być kryta do ukończenia 8 roku życia.
3. Doradca hodowlany wydaje zgody na krycia w takim zakresie aby
ograniczyć ilość szczeniąt pochodzących od jednej suki do 30 w ciągu
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jej życia, w drodze wyjątku decyzją doradcy hodowlanego można
dopuścić do kolejnego krycia.
4. Hodowca jest zobowiązany utrzymywać psy w warunkach
umożliwiających zdrowy rozwój psów oraz zapewniać wysokie
standardy odchowu i sprzedaży szczeniąt, zgodne z wytycznymi
dostępnymi w załączniku pt. „Dobre praktyki hodowlane”.
§ 7. Reproduktor
1. Reproduktor to pies, który uzyskał uprawnienia hodowlane zgodne
z wymogami Regulaminu Hodowli Psów Rasowych ZKwP oraz
spełnił Dodatkowe wymogi hodowlane, stanowiące załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.
2. Reproduktor może zostać dopuszczony do pierwszego krycia po
ukończeniu 2 roku życia.
3. Doradca hodowlany wydaje zgody na krycia w takim zakresie aby
ograniczyć ilość szczeniąt pochodzących od jednego reproduktora do
50 w ciągu jego życia, w drodze wyjątku decyzją doradcy
hodowlanego można dopuścić do kolejnego krycia.
§ 8. Krycie
1. Krycia planowane są wspólnie z doradcą hodowlanym. Każde
krycie klubowego reproduktora, czy suki klubowej jest konsultowane
z doradcą hodowlanym i przez niego zatwierdzane. Krycia
zagranicznym reproduktorem oraz krycie zagranicznej suki
hodowlanej klubowym reproduktorem, wymaga zgody Doradców
Hodowlanych obydwu klubów członkowskich ISHV.
2. Zarówno właściciel suki jak i reproduktora są zobowiązani do
osobistego sprawdzenia odpowiednich dokumentów w celu
upewnienia się, że wszystkie kryteria hodowlane zawarte w
niniejszym regulaminie oraz załącznikach do niego są zachowane.
Oprócz karty krycia zaleca się sporządzenie pisemnej umowy, w
której omówione są zasady zapłaty lub rozliczenia za krycie oraz
konsekwencje związane z ewentualnym pustym kryciem.
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3. Doradca hodowlany Klubu Posokowca przy PZŁ musi być
poinformowany o odbytym kryciu najpóźniej do 2 tygodni od faktu
krycia.
4. Kategorycznie zabronione jest krycie wsobne, tj. krycie zwierząt
spokrewnionych. Celem zdrowej i przyszłościowej hodowli psa
rasowego jest utrzymanie współczynnika inbredu liczonego w
czwartym pokoleniu poniżej 0,03 i AVK powyżej 0,85.
5. Sztuczna inseminacja jest dozwolona i może odbywać się tylko po
wcześniejszym uzgodnieniu tego z doradcą hodowlanym. Krycie
dwoma reproduktorami jest możliwe po dostaniu zgody z rodzimego
oddziału ZKwP i doradcy hodowlanego. W tym wypadku nieodzowne
jest profilowanie genetyczne wszystkich szczeniąt.
§ 9. Odchów szczeniąt
1. Suki szczenne lub odchowujące szczenięta muszą znajdować się w
warunkach spełniających standardy zapisane w wytycznych pt.
„Dobre praktyki hodowlane“.
2. Kwestią priorytetową odchowu szczeniąt w hodowlach klubowych
jest przygotowanie posokowca do pracy w naturalnym łowisku. W
związku z tym należy umożliwić suce odchów szczeniąt w warunkach
zbliżonych do naturalnych. Jest to kluczowe dla zachowaniu cech
fizycznych jak i psychicznych psów pracujących w łowisku. Ze
względu na temperatury panujące w zimie i zapotrzebowanie na
posokowce pracujące w sezonie łowieckim, suki hodowlane powinny
być kryte w terminie umożliwiającym odchów szczeniąt wiosną i
latem. Sprzyja to ich prawidłowemu, kondycjonowaniu bez
konieczności sztucznego dogrzewania, oraz wykształcania się cech
fizycznych i psychicznych niezbędnych do pracy w łowisku.
3. Szczenięta martwe powinny być badane przez weterynarza pod
kątem wad wrodzonych przede wszystkim wad serca lub poważnych
wad anatomicznych.
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Fot. Ewelina Wysogląd

4. W miotach liczniejszych niż 8 szczeniąt suka może być ponownie
kryta nie wcześniej niż rok od daty ostatniego oszczenienia.
5. Suki, które:
a) nie zajmują się szczeniętami i ich nie karmią do ukończenia
trzeciego tygodnia życia,
b) nie są stabilne psychiczne, są lękliwe lub agresywne,
c) lub nie wykazują silnego, prawidłowego instynktu
macierzyńskiego
należy wycofać z hodowli, gdyż tylko samodzielne i stabilne
psychicznie suki są gwarantem stabilnych psychicznie i w pełni
wykształconych instynktów psów w następnych pokoleniach.
§ 10. Znakowanie i profilowanie genetyczne szczeniąt
1. Szczenięta należy znakować w sposób trwały tzn. czipować.
Hodowca jest zobowiązany do archiwizowania dokumentów
potwierdzających zaopatrzenie szczeniaków w mikroczipy
posiadające unikatową numerację. Pochodzenie szczeniąt, powinno
być potwierdzone testem DNA, poprzez sprofilowanie rodziców i
chociaż jednego szczenięcia z miotu.
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§ 11. Konieczne zabiegi weterynaryjne względem szczeniąt
1. Szczenięta muszą być zaszczepione zgodnie obowiązującym
kalendarzem szczepień, jak również przynajmniej dwukrotnie
odrobaczone. Jeśli w miocie występują osobniki z wilczymi pazurami
należy po porodzie je usunąć. Wszystkie zabiegi weterynaryjne muszą
być zapisane w książeczce zdrowia psa.
§ 12. Sprzedaż i zakup psów
1. Szczenięta są sprzedawane po ukończeniu przynajmniej 8 tygodnia
życia. Hodowca jest zobowiązany do sporządzenia pisemnej umowy
sprzedaży psa klubowego i przekazania dokumentów szczenięcia tj.
metryki ZKwP z wklejonym numerem czipu, albo rodowodu ZKwP i
książeczki zdrowia/paszportu z potwierdzonymi szczepieniami i
odrobaczeniem szczeniąt.
2. Jeśli szczenięta pozostają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
hodowca jest zobowiązany do sprzedaży szczeniąt w pierwszej
kolejności członkom Klubu Posokowca przy PZŁ, oraz osobom, które
deklarują chęć użytkowania łowieckiego psa. Dane kontaktowe
nowych właścicieli będą przekazywane Doradcy Hodowlanemu w
celu rejestru w Klubowej Bazie Rodowodowej.
3. Sprzedaż psów za granicę, do krajów w których nie istnieją kluby
posokowca należące do ISHV, może odbyć się po otrzymaniu zgody
od rodzimego doradcy hodowlanego. Sprzedaż psów do krajów w
których działają kluby posokowca zrzeszone w ISHV jest możliwa po
uprzednim otrzymaniu zgody rodzimego Doradcy Hodowlanego oraz
zgody Doradcy Hodowlanego z klubu do którego pies ma zostać
sprzedany.
4. Sprzedaż suk hodowlanych, reproduktorów i szczeniąt
importowanych z krajów członkowskich ISHV może odbywać się
wewnątrz klubu, w przypadku sprzedaży poza klub wymagana jest
zgoda doradcy hodowlanego. W przypadku sprzedaży suk
szczennych, nowy właściciel staje się hodowcą klubowym , po
uzyskaniu członkostwa w klubie.
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5. Zakup psów z zagranicznych klubów ISHV , odbywa się po
otrzymaniu zgody obydwu doradców hodowlanych klubów pomiędzy
którymi dochodzi do wymiany psów.

Fot. Ewelina Wysogląd

§ 13 Doradca Hodowlany
1. Doradca hodowlany jest zobowiązany do dokumentowania,
analizowania i przeciwdziałania wadom wrodzonym i chorobom
dziedzicznym pojawiającym się w rasie i publikowania tych danych
w biuletynie klubowym. Wszystkie materiały, informacje i
opracowania dotyczące spraw hodowlanych, sporządzane lub
gromadzone przez Doradcę Hodowlanego stanowią własność Klubu.
2. Doradca hodowlany jest zobowiązany do ciągłego poszerzania
swojej wiedzy kynologicznej, szczególnie w zakresie aspektów
hodowlanych i genetycznych, co jest gwarantem utrzymania
wysokich standardów hodowli.
3. Doradca Hodowlany jest zobowiązany do ciągłej analizy cech
użytkowych jak i eksterierowych kolejnych pokoleń posokowców, w
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celu świadomego wyznaczania strategii na następne lata wspólnie z
doradcami hodowlanymi innych klubów ISHV.
4.Doradca hodowlany jest zobowiązany do służenia radą w sprawach
hodowlanych wszystkim członkom klubu.
5.Doradca hodowlany dokłada wszelkich starań by hodowle klubowe
wyróżniały się pozytywnie na tle hodowli komercyjnych pod
względem warunków odchowu i jakości użytkowej hodowanych
psów.
§ 14 Sankcje
Za nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu Hodowlanego zarząd
Klubu Posokowca przy PZŁ będzie stosował sankcje przewidziane w
Statucie Klubu.
§ 15
Zapisy niniejszego regulaminu wchodzą w życie z dniem 1.10.2020
roku.
§ 16
W uzasadnionych i wyjątkowych przypadkach dopuszcza się decyzją
Zarządu dopuszczenie jednorazowe/warunkowe psa do hodowli,
który nie spełnia wszystkich wymogów Regulaminu Hodowlanego,
decyzje podejmuje Zarząd klubu po konsultacji z komisją hodowlaną.
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Załącznik nr. 1
Dodatkowe wymagania hodowlane (w stosunku do wymagań ZKwP)
• badanie w kierunku dysplazji stawów biodrowych z
wynikiem przynajmniej A jednego z osobników
rodzicielskich i A, albo B (HD) drugiego osobnika,
potwierdzonym przez lekarza weterynarii opiniującego dla
ZKwP. Badanie powinno być wykonane najwcześniej w 12
miesiącu życia psa.
• dyplom z oceny Pracy Posokowca na sztucznym tropie z
minimalną oceną drugiego stopnia.
• dyplom z oceny Pracy Posokowca w łowisku
• potwierdzenie umiejętności gonu i głośnego stanowienia
postrzałka zwierzyny grubej
• badanie w kierunku dysplazji stawów łokciowych (ED) z
wynikiem ED 0.
• badanie w kierunku anomalii anatomicznych odcinka
lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa ( Sp) z wynikiem Sp 0
lub 1
• Profil DNA.

Fot. Ewelina Wysogląd
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Załącznik nr.2
PROTOKÓŁ i UMOWA KRYCIA
Zawarta pomiędzy właścicielami:
suki
hodowlanej:...........................................................................................
..
i
reproduktora:.........................................................................................
........
Dane
suki:................................................................................PKR...............
.
Dane
reproduktora:................................................................PKR.................
.
Proponowane rozliczenie za krycie jest proporcjonalne do ilości
żywych szczeniąt.
Jeśli inaczej, to proszę niepotrzebne skreślić.
W przypadku pustego krycia, właściciel reproduktora nie ma roszczeń
finansowych do właściciela suki. Hodowca wyraża chęć w przypadku
pustego krycia do powtórzenia : TAK/NIE.
Miot z 1 do 5 szczeniąt: Właścicielowi reproduktora przysługuje
wartość 1/6 ustalonej ceny (……..) szczenięcia na każde żywe
szczenię w miocie. Zatrzymuje właściciel reproduktora jedno szczenię
w ramach opłaty za krycie, musi on wypłacić hodowcy różnicę
wynikającą z opłaty za krycie a aktualną ceną szczenięcia.
Miot z 6 szczeniętami i więcej: Właściciel reproduktora otrzymuje
pełną sumę odpowiadającą cenie szczenięcia, lub jedno szczenię .
Właściciel ma prawo jako drugi po hodowcy do wyboru szczenięcia
dla siebie.
Przyjęto następujące rozwiązanie rozliczenia za krycie:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Data Krycia: …………………………………………………………
Dzień cyklu: …………………………………………...……………
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Przebieg aktu krycia, ilość kryć, czas skleszczenia, problemy,
obserwacje:
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
Protokół sporządzony w dwóch egzemplarzach. Kopię wysyła
członek klubu do doradcy hodowlanego nie później niż dwa tygodnie
po przeprowadzonym kryciu.
Podpis właściciela suki:
Podpis właściciela reproduktora:

Fot. Ewelina Wysogląd
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UMOWA SPRZEDAŻY PSA
1. STRONY UMOWY
Sprzedawca:
Imię i nazwisko; ……………………………………………………
Adres; ………………………………………………………………
Telefon; ……………………………………………………………
Numer dowodu tożsamości, PESEL; ……………………………..
E-mail; ……………………………………………………………..
Kupujący:
Imię i nazwisko; ……………………………………………………
Adres; ………………………………………………………………
Telefon; ………………………………………………………………
Numer dowodu tożsamości, PESEL; …………………………………
E-mail; ………………………………………………………………
Sprzedający oświadcza, że jest właścicielem psa, lub posiada prawo
do sprzedaży w formie pisemnego pełnomocnictwa. Własność
sprzedanego psa przechodzi na kupującego w momencie zapłaty
kwoty............................................. w dniu.........................
Pies został odebrany osobiście w dobrym stanie wraz z wyprawką lub
przesłany uzgodnionym transportem, którego koszt ponosi Kupujący.
2. Dane psa:
Nazwa i przydomek:
Rasa:
Data urodzenia:
Płeć: Pies/Suka/kastrat/wysterylizowana
Numer tatuażu:
Numer czipa:
Numer paszportu:
Nr rodowodu/metryki:
Szczepienia, rodzaj i daty wykonania:
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Sprzedający oświadcza, że:
• prowadzi hodowlę psów rasowych zarejestrowaną w
oddziale ZKwP w ………….………, o przydomku
FCI………………
• Jest hodowcą w Klubie Posokowca przy Polskim Związku
Łowieckim. Szczenię zostało odchowane zgodnie z
zasadami hodowli użytkowej (do wglądu na stronie Klubu
Posokowca przy PZŁ, http://www.klubposokowca.org.pl)
• jest właścicielem psa, oraz nie toczy się żadne postępowanie,
którego przedmiotem jest pies.
• pies pochodzi od ojca i matki tj. w metryce/rodowodzie.
(ewentualnie potwierdzone badaniem DNA)
• pies jest po przeglądzie miotu ZKwP (kopia protokołu w
załączeniu), odrobaczeniu i zaszczepieniu, zgodnie z
wpisami do książeczki zdrowia/paszportu.
• pies nie ma objawów chorób zakaźnych (wyciek z nosa,
oczu, biegunka, wymioty), jest wydolny fizycznie i jest w
dobrej kondycji psychicznej. (ewentualnie zaświadczenie od
weterynarza wpisane do paszportu, polecane przed
transportem psa przez firmę przewozową).
• Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia zwrotu psa, lub
wypłacenia części pobranej należności w przypadku, gdy
weterynarz stwierdzi nieuleczalną chorobę, lub wadę
anatomiczną szczenięcia wpływającą na jego wydolność
fizyczną, lub dyskwalifikującą z hodowli, ujawniającą się
nie później jak dwa tygodnie po zakupie psa.
• Sprzedający nie daje gwarancji, co do przyszłych wyników
psa na wystawach , czy skuteczności w dochodzeniu
postrzałków w łowisku. Niektóre wady ujawniają się w
późniejszym wieku (wady zgryzu, dysplazje, padaczka) i
mają przyczyny genetyczne wielogenowe i środowiskowe.
Wady pojawiające się z wiekiem psa i dyskwalifikujące go
z hodowli, jak i słaba psychika nie są podstawą do roszczeń.
• Sprzedający zobowiązuje się do służenia radą w kwestiach
żywienia, pielęgnacji, hodowli, szkolenia.
•
Sprzedający zachowuje sobie prawo do pierwokupu psa (w
cenie…………………..), w wypadku gdy kupujący będzie
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chciał go sprzedać, oraz daje sprzedającemu czas dwóch
tygodni na podjęcie decyzji o wykupie.
Kupujący oświadcza, że:
•

•
•
•

•

•

zapoznał się charakterystyką rasy, cechami takimi jak:
szczekliwość, bardzo duża potrzeba ruchu, linienie, silne
instynkty łowieckie (gonienie, ewentualna ostrość w
stosunku do zwierząt hodowlanych, ptactwa, kotów). Zdaje
sobie sprawę z ilości pracy i czasu jaką trzeba poświęcić na
szkolenie posokowca, by mógł przystąpić do pracy w
łowisku.
będzie szkolił psa i dołoży wszelkich starań by pies rozwinął
swoje wrodzone cechy użytkowe w łowisku.
widział psa w czasie zakupu i nie stwierdził w tym momencie
wad, czy objawów chorobowych.
poinformował hodowcę w jakich warunkach bytowych
będzie trzymał psa (kojec, mieszkanie, dom), i ile godzin
dziennie pies będzie miał kontakt z ludźmi. Zobowiązuje się
do trzymania psa w warunkach co najmniej zgodnych z
przepisami z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (
Dz.U.Nr 2013 , poz.856 z późn.zm.). W razie zaniedbania
psa i nierespektowania ww. ustawy, hodowca jest
uprawniony do natychmiastowego, bezpłatnego odbioru psa,
z pierwszeństwem przed organizacjami społecznymi.
wykorzystania psa do hodowli jedynie zgodnie z
regulaminami Związku Kynologicznego w Polsce ( ZKwP),
FCI, oraz nie wykorzystywania psa w innych organizacjach
nie należących i nie współpracujących z FCI, pod rygorem
kary umownej w wysokości ………………………..……..
(słownie…………………………………………………….)
w przypadku przekazania psa na tzw. warunek hodowlany,
gdzie prawnym właścicielem pozostaje dalej hodowca,
potrzebne jest spisanie osobnej umowy, która określi
warunki, podział kosztów i zysków. Opiekun psa, lub
hodowca i właściciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów
wyżywienia, pielęgnacji, opieki weterynaryjnej, kosztów
związanych ze spełnieniem wymogów hodowlanych
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•

(wystawy, badania RTG, próby pracy, konkursy, oceny),
wybór reproduktora, wybór suki, ilość miotów/szczeniąt,
koszty kryć, koszty i miejsce pobytu suki w ciąży, porodzie,
odchowu szczeniąt, podział zysków ze sprzedaży szczeniąt,
rozliczenie w przypadku nieosiągnięcia kryteriów
hodowlanych, choroby, przedwczesnej śmierci psa.
Warunku przejścia własności psa w określonym wieku , lub
po określonej ilości miotów/szczeniąt.
w przypadku zakupu psa na współwłasność (uregulowaną w
załączniku nr 11 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych
ZKwP) ustala się głównego właściciela psa, który jest
wyłącznym dysponentem psa.

Postanowienia ogólne
1.
2.

3.
4.
5.

W przypadkach spornych sądem rozpatrującym będzie sąd
powszechny
właściwy
dla
adresu
zamieszkania
sprzedającego a koszty sądowe ponosi kupujący.
Wszelkie zmiany niniejszej Umowy mogą być dokonywane
tylko pisemnie, wszelka korespondencja między stronami
ma się odbywać za pośrednictwem poczty, listem
poleconym.
Nieważność lub niezgodność z prawem postanowień
Umowy nie ma wpływu na obowiązywanie pozostałych
postanowień Umowy.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową
obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego oraz odpowiednie
regulaminy Związku Kynologicznego w Polsce.
Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych
kontaktowych właściciela, oraz danych dotyczących psa,
Klubowi Posokowca przy PZŁ, w celu badań na temat rasy i
prowadzeniu bazy rodowodowej.
Data i podpis Sprzedającego
Data i podpis Kupującego
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Fot. Ewelina Wysogląd
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Sprawozdanie hodowlane 2020
Mioty ISHV:
Hodowla „z Lasów nad Wartą“, właściciel Krzysztof Witkowski:
Betti z Mszczonowskiej Sfory i Bryx od Uja Laca, 5 szczeniąt, 2 psy
i 3 suki, urodzone 05.02.2020: Bono, Brik, Bona, Bora, Bonita
Hodowla „Leśny Trop” właściciel Grzegorz Maciąg: Dona ze Starej
Grobli i Oscar von Laubustal, 7 szczeniąt ,2 psy i 5 suk, urodzone
27.03.2020: Deus, Delta, Dina (export KBGS), Dante, Devi, Duma,
Deisy (nie żyje)
Hodowla „z Beskidzkiej Ostoi”, właściciel Robert Maślanka: Bona
Kralova Hola i Cid Lucny Vrch, 1 pies i 5 suk urodzone 28.02.2020:
Amber, Arika, Abra, Aisza, Akira, Ami (export Schweizerische
Schweisshund-Club)
Hodowla „von Waidmannslust” właściciel Małgorzata Schram: Kaja
z Tymbarskiej Kniei i Otto von Mahlpfuhler Fenn. 6 szczeniąt, 4 psy
i 2 suki urodzone 11.10.2020: Pia, Pascha, Pino, Paul, Pola (export
KBGS), Primus (export Svenska Schweisshundklubben).

Fot. Marcin Kunikowski
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Mioty warunkowe * brak PG jednego lub obydwu rodziców
Hodowla „Złoty Bór” właściciel Marcin Grajcki: Cesy z Morąskiego
Jeziora i Celt Leśny Akord, 7 szczeniąt, 2 psy i 5 suk urodzone
14.03.2020: Lando, Lunar, Lena, Lara, Luna, Lora, Lena.
Hodowla „Z Wietrznego Gaju” właściciel Marcin Janik: Diana Leśny
Akord i Dzwonek z Klanu Posokowców, 17.07.2020 4 psy, 4 suki,
Atos, Aron, Amon, Anton, Alfa, Axa, Amber, Abi
Hodowla „Międzyrzecka Knieja” właścicielka Iwona i Adam
Jałtuszyk: Ciba z Morąskiego Jeziora i Dzwonek z Klanu
Posokowców: 9 szczeniąt, 2 psy i 7 suk urodzone 07.11.2020: Valuś,
Vasyl, Vel Shira, Varia, Verda, Volta, Vasmina (nie żyje), Viera,
Vaika
Hodowla „z Wiatrakowej Góry” właściciel Anna Majdacka: Evan
Vtaćnik i Bryza z Łosiego Dworu: 5 szczeniąt, 4 psy i 1 suka,
urodzone 04.05.2020: Beretta, Brix, Boston, Bemoll (export Litwa),
Bor (export Belgia)

Fot. Anna Majdacka
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Krycia klubowych reproduktorów
Akim Biały Trop i Aya Czeladnik Łowiska, brak danych miotu.
Crux Czarci Nos i Asta von der Sauenhatz: 11 szczeniąt, 1 suka
importowana do Polski.
Grey ze Starej Rzeki i Dakota Leśny Akord, krycie puste.
Canto z Ivethiego Dvora i Jetta spod Viechy: 7 szczeniąt, 3 psy, 4 suki,
urodzone 20.01.2020: Hugo, Horal, Hex, Hexa, Hora, Hera, Holly.
Ataman z Krainy Przodków i Kiara spod Stibla: 7 szczeniąt, 2 psy, 5
suk, urodzone 24.04.2020: Tedy, Teo, Tessa, Tera, Tea, Tina, Trixi.

Fot. Anna Majdacka

Importy:
BGS ze Słowacji, Yoshio od Stanovskeho ur. 23.05.2020 Michał
Fornalczyk
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BGS ze Słowacji, Bara Brodky i Beny Brodky ur. 30.08.2020 Marcin
Kunikowski
BGS z Niemiec, Dina von der Sauenhatz ur. 21.02.2020 Grzegorz
Dera
HS ze Słowacji, Brody zo Śebestovho dvora ur. 07.06.2020 Waldemar
Paszkiewicz

Fot. Marcin Kunikowski

W roku 2020 mogliśmy spełnić zapotrzebowanie na
szczenięta dla myśliwych szukających użytkowych posokowców.
Pandemia skomplikowała postęp w kwestiach w spełnieniu warunków
hodowlanych utrudniając wielu hodowcom zrobienie Próby Głównej
sukom hodowlanym, co odbija się w dużej ilości kryć warunkowych.
Utrudniona była wymiana zagraniczna reproduktorów, a krycia
zagraniczne polskich suk udało się przeprowadzić pomiędzy okresami
zamknięcia granic. Eksport szczeniąt za granice był tak ryzykowny,
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że wielu potencjalnych nabywców rezygnowało z zakupu szczenięcia
z Polski. Pozytywnym trendem jest coraz większa liczba pracujących
psów z naszych hodowli i liczba zaangażowanych właścicieli, którzy
szkolą się na profesjonalnych przewodników.
Odnotowujemy wyniki młodych psów z naszych hodowli w pracy w
łowiskach. Z dumą możemy pochwalić się, że już bardzo młode psy
osiągają szybko poziom użytkowości umożliwiający skuteczną prace
w poszukiwaniu postrzałków, co sugeruje genetyczny potencjał tych
psów i wczesne ujawnianie się wrodzonych cech użytkowych.
Oczywiście praca z młodym psem wymaga dużego poświęcenia czasu
jego właściciela. Prawdopodobnie wybieramy również staranniej
nowych właścicieli dla szczeniąt, którzy poważnie podchodzą do
tematu szkolenia psa. Już dwulatki osiągają poziom użytkowości
umożliwiający zaliczenie Próby Głównej i tym samym otrzymanie
pełnych uprawnień hodowlanych. Pomimo to staramy się by w pełni
dojrzałe psy przystępowały do kryć, by zwiększyć szanse przekazania
cech użytkowych w kontekście epigenetycznym, jak i
zminimalizować ryzyko przekazywania chorób dziedzicznych, które
powinny się w pierwszych 5 latach życia psa ujawnić. Ze zdziwieniem
obserwuje, jak duża różnica w starzeniu się biologicznym psów
mocno zinbredowanych w porównaniu z psami o niskim stopniu
inbredu. Nie jest to poparte żadnymi badaniami, ale jest moja własna
obserwacja. Są psy, które w wieku 10 lat nie mają ani jednego siwego
włosa i są na pełnym etacie w łowisku, potrafią pracować po
kilkadziesiąt kilometrów tygodniowo na otoku i w gonie. Mamy
również psy z siwą kufą i z zanikiem mięśniowym już w wieku 7 lat,
nie nadające się już do „tyrania po zbiorówkach”. Nie odnotowałam
związku z warunkami w jakich psy są trzymane albo czym są
karmione, natomiast ewidentnie jak bardzo są zinbredowane.
Zachęcam wszystkich do sprofilowania genetycznego swojego psa i
na podstawie profilu wyliczenia współczynnika inbredu psa, taki
kalkulator
jest
dostępny
na
stronie
internetowej
https://www.genomia.cz/de/koef/?
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Ten sposób wyliczania współczynnika inbredu jest pozbawiony błędu
jaki zakrada się wyliczając go na podstawie rodowodu, który to
zakłada, że osobniki w najdalszych pokoleniach dostępnych w bazie
rodowodowej były ze sobą niespokrewnione. Z badań profilowych
rasy posokowiec bawarski wiemy, że cała rasa powstała na bazie 17
suk i aktualnie wszystkie psy są w jakiś sposób ze sobą spokrewnione.
Współczynnik wyliczony z profilu genetycznego jest oczywiście
wyższy niż te wyliczony na podstawie rodowodu.

Fot. Anna Majdacka
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Zaryzykuje stwierdzenie, że nasze psy znacząco wyróżniają się
stabilną psychiką z wrodzoną pasją pracy dolnym wiatrem, ale
również wydolnością fizyczną na tle przeciętnego wystawowego
posokowca.
Eksterier różni się na tyle od wystawowych posokowców, że jest to
zauważane przez eksterierowych sędziów na wystawach i przeglądach
hodowlanych. Przede wszystkim udało się poprawić jakość włosa, z
krótkiego i jedwabistego przechodzimy do dłuższego i grubego włosa.
W sylwetce widać powrót do lżejszych, bardziej skocznych, krótszych
i bardziej umięśnionych, ale nieprzebudowanych posokowców. To
przekłada się na szybkość i wydolność ruchu, oraz skuteczność w
gonie. Zaryzykuje stwierdzenie, że poprawia się w sposób widoczny
jakość tkanki łącznej, w nowych pokoleniach psy mają bardziej
zwartą skórę i kościec, co widać na pierwszy rzut oka przyglądając się
głowie i wiotkości powiek i długości fafli, ogólnie zwartości skóry na
głowie, zwartości palców łap, twardości grzbietu, czy ogólnej
skoczności.
Mam nadzieje, że uda się nam dalej kontynuować aktualny trend w
hodowli użytkowej i pomimo trudności jakie niesie pandemia i ogólne
zawirowania w kynologii Polskiej.

Małgorzata Schram
Doradca ds. Hodowlanych
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Dobre Praktyki hodowlane
W ramach krótkiego artykułu poglądowego chciałabym
nakłonić wszystkich do krytycznego czytania tego co znajdą Państwo
w sieci Internet i do refleksji na temat hodowli psów myśliwskich.
Oprócz strategii hodowlanej rasy i kwestii genetycznych trzeba mieć
plan jak odchowywać kolejne pokolenia psów, które mają być coraz
lepsze w aspekcie zdrowotnym, wydolnościowym i skuteczniejsze w
pracy w łowisku.
Jaki ma być użytkowy posokowiec za kilkadziesiąt lat?
Aktualnie jesteśmy świadkami jak unicestwiane są rasy
brachycefaliczne, czy rasy miniaturowe poprzez hodowle psów
kalekich, nie zdolnych do wydolnego oddychania, czy poruszania się,
jak i do samodzielnego rozrodu, wspomagane poprzez obowiązkowe
inseminacje i cięcia cesarskie, co tak naprawdę prowadzi rasę do
ślepego zaułka ewolucyjnego. Pies jako żyjący w naszych
domostwach drapieżnik, musi zachować zdolność przystosowania się
do środowiska zewnętrznego, tak by potencjalnie przetrwać bez
człowieka, tzn. być w stanie sam polować, utrzymać temperaturę ciała
i być w stanie zrealizować swój cykl reprodukcyjny. Hodując psy
powinniśmy mieć to zawsze w pamięci, że naśladowanie natury jest
najlepszym drogowskazem dla przyszłościowej hodowli.
Niestety tendencje w rasach psów niepracujących przenikają
w rasy myśliwskie i motywacje zarobkowe wygrywają ze zdrowym
rozsądkiem. W przypadku hodowli posokowców zawsze mamy do
czynienia z podwójnym aspektem etycznym, mianowicie naszego
postępowania z psem zgodnego z prawami ochrony zwierząt i naszego
etycznego obowiązku w stosunku do zranionej zwierzyny, to znaczy
obowiązku odnalezienia jej i skrócenia jej cierpień. Jeśli hodowcy
posokowców przyświeca cel zarobkowy, a co za tym idzie ilość
sprzedanych szczeniąt i bagatelizuje nadrzędny cel hodowli, czyli
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jakość przyszłych pokoleń jego psów w pracy na tropie postrzałka to
prawdopodobnie ucierpi na tym w pierwszej kolejności
nieodnaleziona zwierzyna.
Chciałabym skonfrontować czytelnika z kilkoma mitami,
które na stałe zadomowiły się na dobre w kynologicznym świecie.
W poszukiwaniu wiedzy na temat hodowli psów natrafiamy na wiedze
anegdotyczną przekazywaną ustnie przez doświadczonych
hodowców, którzy swój dorobek hodowlany mierzą ilością
sprzedanych szczeniąt, lub ewentualnie przestarzałe pozycje
kynologiczne, naszpikowane technikami pielęgniarskimi rodem z
oddziału noworodkowego.
Spróbuje odnosić się do najczęstszych zagadnień z którymi jestem
konfrontowana w rozmowach z hodowcami. Dodam, że nie są to moje
osobiste poglądy, bazują w większości na publikacjach niemieckiego
miesięcznika poświęconego psom myśliwskim
„Der Jagdgebrauchshund”.
Szczególnie wśród początkujących hodowców panuje mit ,
który nazwę mitem „suki zabójcy”.
W naturze nikt inny tylko matka decyduje, ile jej szczeniąt ma
przeżyć. Wśród hodowców panuje lęk, że suki są w stanie przygniatać
i zaduszać ze zmęczenia, lub zagryzać szczenięta w poporodowym
amoku. W związku z tym panuje przekonanie, że suka musi rodzić
pod ludzką kontrolą w tzw. „porodówce”. Jest to skrzynia z
wbudowaną poprzeczną listewką na ścianach bocznych, by suka nie
przygniotła do ściany szczenięcia i go nie zadusiła. Odnosząc się do
natury, przypomnę, że psowate szczenią się w norze wykopanej w
ziemi, gdzie nie ma specjalnych bocznych listewek.
Zdając sobie z tego sprawę, trzeba wyjść naprzeciw potrzebom suki,
szukającej w ludzkim domu, zaciemnionego miejsca, bez przeciągu, z
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dala od domowego zgiełku, po prostu jak najbardziej
przypominającego ciemną norę. Jeśli suka będzie miała wybór
prawdopodobnie wybierze budę w podwórkowym kojcu niż czystą
porodówkę w domu. Dlaczego jej na to nie pozwolić? Oczywiście im
bardziej pozwala się suce na realizacje jej instynktów, tym bardziej
oddaje się jej kontrolę nad całym wydarzeniem. Sztuką jest
monitorować poród tak, by w jak najmniejszym stopniu go zaburzać,
a jednocześnie pomóc, jeśli zaistnieje taka potrzeba. Oczywiście ceną
jaką można zapłacić za oddanie suce kontroli, może być utrata
szczeniaka. Suki same obserwują swoje potomstwo i podejmują
decyzje, czy będą się konkretnym szczenięciem zajmować, czy nie
będą go wspierać i go odrzucą. Nie zawsze wiemy co kieruje suką w
jej wyborach, czy zapach, czy zachowanie się szczeniaka, na pewno
fakt, że odstaje od reszty miotu. Najłatwiejszym do zaobserwowania
przez hodowcę, ale prawdopodobnie i przez sukę, patologicznym
objawem u szczeniaka jest to zaburzony odruch ssania. Duże wady
anatomiczne, rozszczep podniebienia, wady serca, płuc, nie pozwolą
szczeniakowi na taki wysiłek jakim jest ssanie. Mięśnie języka to
najbardziej rozwinięte w momencie narodzin mięśnie u ssaków, tylko
po to, by po przyjściu na świat natychmiast z całych sił ssać mleko.
Jeśli szczeniak jest krążeniowo, czy oddechowo niewydolny, nie
będzie w stanie odpowiednio ssać. Trzeba zdać sobie sprawę, że brak
odruchu ssania jest najczęstszym objawem neurologicznym po
okołoporodowym niedotlenieniu i uszkodzeniu mózgu ssaka. Takie
szczeniaki słabną i giną, a suka po prostu się na nich kładzie. Dopiero
jak zrozumie, że szczenię jest już martwe będzie próbowała je z
gniazda wynieść i zakopać, jeśli nie będzie mogła tego zrobić to go po
prostu, zgodnie z instynktem, karzącym jej trzymanie gniazda w
czystości, martwego szczeniaka zje. Szczeniaki z mała masą
urodzeniową, ale zdrowe mają większy problem z utrzymaniem
temperatury ciała i dopchaniem się do sutka więc w swoim
poszukiwaniu ciepła i wciskają się pod matkę i jeśli już są osłabione,
że nie są w stanie piszczeć, czy się odwrócić, to giną przyduszone.
Zdrowy, silny szczeniak przygnieciony przez sukę potrafi tak głośno
49
49

dać o sobie znać, że matka się podniesie, a on jest w stanie przecisnąć
się pod nią lub odwrócić. Stąd wniosek, że nie są to przypadkowe
przyduszenia zdrowych szczeniąt, lecz wybory suki, która poddaje się
w pewnym momencie w swoich staraniach o małego szczeniaka i się
na nim kładzie. Dla hodowcy najłatwiejszą i niezawodną metodą
obserwacji, czy szczeniak dobrze ssie, jest jego codzienne ważenie.
Polecam wagę szczeniąt zapisywać i wyrysowywać sobie dla każdego
szczeniaka krzywą wagi ciała. Każde gwałtowne załamanie krzywej
w dół powinno wzbudzić nasz niepokój. Często szczenię nie okazuje
jeszcze żadnych objawów odwodnienia, czy choroby, a pierwszym
objawem będzie brak adekwatnego dziennego wzrostu masy ciała.
Taka krótka procedura jest pierwszym kontaktem szczeniaka z
zapachem człowieka i wystarczającą stymulacją w pierwszych 2
tygodniach życia szczeniąt.
Ze zgrozą wyczytuje w poradnikach dla hodowców, żeby szczenięta
małe oddzielać od matki, karmić butelką i trzymać w inkubatorze lub
pod lampą, a te które nie mają odruchu ssania karmić sondą
dożoładkową. Sondowanie przełyku jest bardzo bolesną metodą z
możliwością perforacji żołądka. Hodowca sprzedając tak
odchowanego psa użytkowego bierze odpowiedzialność za to, że
wydaje psa, który ma prawdopodobnie uszkodzony ośrodkowy układ
nerwowy. Konsekwencje w rozwoju, szkoleniu i psychice takiego psa
są nieprzewidywalne. Oddzielenie szczeniaka od suki ma za to
konsekwencje w socjalizacji takiego szczeniaka i w rozwoju jego
prawidłowej psiej psychiki. Jeśli szczeniak doznał rozległych
uszkodzeń mózgu to sztuczne karmienie nie mam po prostu sensu.
Takie sytuacje rozpoznaje najwcześniej suka i warto jej w tym nie
przeszkadzać.
Gospodarka cieplna suki i miotu
Wszystkie psowate w naturze szczenią się na wiosnę. Psy w
wyniku domestyfikacji i warunki jakie mają przy człowieku, przed
wszystkim żywieniowe, są w stanie odchować dwa mioty w roku.
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Z wielu względów przyjęło się w hodowli pracujących psów
planowanie miotów na wiosnę. Szczenięta mają w pierwszych
miesiącach życia, dłuższy dzień i większe szanse na szkolenie,
zabawę, naukę. Pomijając fakt ekspozycji na światło dzienne jako
czynnika potrzebnego do metabolizmu witaminy D potrzebnej do
rozwoju kośćca. Suki szczeniące się jeszcze w późnej zimie, lub
bardzo wczesną wiosną w odpowiedniej budzie, nie powinny mieć
problemów z utrzymaniem temperatury ciała szczeniąt. Jeśli buda jest
prawidłowo zbudowana (nie za duża, z izolowaną podłogą i ścianami,
z wiatrołapem, bez ciągu powietrza, z możliwością odprowadzania
kondensującej się wody poprzez szczeliny przy dachu, wyścielona
słomą) jest kompletnie wystarczająca do wygrzania szczeniąt
własnym ciałem. Dodatkowe aktywne źródła ciepła są tylko
szkodliwe i zaburzają proces termoregulacji u suki i szczeniąt. Tutaj
muszę skrytykować, uwielbianą przez hodowców lampę typu kwoka.
Suka tuż przed porodem fizjologicznie podnosi temperaturę ciała i
nagrzewa budę do tego stopnia, że przy minusowych temperaturach
na zewnątrz, w budzie jest około plus 15 stopni. Można włożyć
termometr do budy i odczytywać temperaturę w sposób ciągły .
Dopóki szczenięta są ślepe, nie powinny być poddawane działaniu
jakiekolwiek źródła światła, a ich poznawanie świata opiera się tylko
zmyśle węchu i dotyku w walce o ciepło i mleko. W tej wegetatywnej
fazie rozwoju ważna jest nauka, że kontakt cielesny i bliskość z matką
i rodzeństwem są uspokajające, gdyż niweluje stresor jakim jest
zimno. Psy rosnące pod lampą nie mają tyle kontaktu cielesnego z
matką, gdyż dla niej jest z reguły pod lampą za gorąco, zziajana
wychodzi co chwila z porodówki ochłodzić się, a jej hormonalnie
przyspieszona termogeneza jest ciągle bojkotowana dodatkowym
źródłem ciepła. Szczeniaki śpią pod lampą oddalone od siebie, a nie
wtulone, bo nie mają takiej potrzeby. Zaburza się tu podstawową
zasadę w funkcjonowaniu stada. Czynnik stresowy jakim jest zimno,
musi być niwelowany poprzez kontakt cielesny z pozostałymi
członkami stada. To jest przesłanie na całe życie psa. Psy wychowane
pod lampą mają problem z bliskością z innymi psami, mają często
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problemy z rozładowaniem stresu i brakuje im taktyk deeskalacyjnych
w sytuacjach konfliktowych z innymi psami.
Socjalizacja i kondycjonowanie łowieckie
Socjalizacja szczeniaków z ludźmi, z innymi psami i ze środowiskiem
powinna być przeprowadzana z każdym psem, nie tylko myśliwskim.
Tutaj dodatkowo chciałam zwrócić uwagę na w socjalizacje
środowiskową „łowiecką”, już od najmłodszych dni odwiatr
zwierzyny powinien być kojarzony z matką, pokarmem, nagrodą i
łupem. Matka powinna przynosić jeszcze nie opuszczającym budy
szczeniakom już kawałki dziczyzny, skór i kości, aby młode poznały
odwiatr świeżego dzika, czy jelenia, jeszcze w fazie wegetatywnej.
Takie kondycjonowanie łowieckie rozpoczyna suka znosząc łup do
budy, zakopując go w słomie jeszcze przed porodem, ale i po porodzie
gromadząc zapasy. Szczenięta już poznają odwiatr zwierzyny, którą
później będą tropić z matką, a potem same.
Spacery z matką w łowisku od samego początku jak tylko szczenięta
samodzielnie chodzą, poznawanie, terenu, wody, pokonywanie
przeszkód, pokonywanie pokrzyw, maliniaków gubienie się i
odnajdywanie tropu matki, czy tropu swojego człowieka to pierwsze
prace węchowe szczeniąt. To suka uczy radzić sobie w terenie.
Karygodne są praktyki nie wyprowadzania miotu na dwór przed
zaszczepieniem. Takie psy mają w zasadzie zniszczoną socjalizacje,
co będzie pokutować przez całe psie życie. Również zbyt wczesne
odbieranie szczeniąt matce, lub ich sprzedaż przed ukończonym 8
tygodniem życia jest straconym czasem dla socjalizacji
wewnątrzgatunkowej, która odbywa się do tego czasu z matką i
rodzeństwem.
Razem z suką, szczenięta uczą się tropić, szarpać, rwać
mięso. Ważny jest dostęp do świeżej dziczyzny, narogów, patrochów
(oczywiście nie dzika z powodu choroby Aujeszkiego). Przyszła pasja
psa jest sprzężona z jego łaknieniem. Pies poluje po to żeby się najeść,
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tak jest w naturze i to trzeba stymulować. Wyprzedzę obawy
dotyczące narzynania tusz w przyszłości. Pies dochodzący na otoku
zgasłego postrzałka nie ma szans go narzynać. Pies bez pasji nie
będzie narzynać i nie będzie prawdopodobnie z pasją szukać. Psy
niejadki to wynik braku wkładu pracy hodowcy w kondycjonowanie
szczeniąt.
Dodam, że szczeniaki dostają mięso w jednym kawałku, czy misce,
gdyż ważna jest konkurencja i ustawianie się w hierarchii pomiędzy
rodzeństwem. To jest czas, żeby się tego uczyć. Wtedy z czasem
widać, że miot zaczyna się dzielić na dominujące żarłoczne psy i
zdominowane, co jest bardzo ważną informacją potrzebną do doboru
przyszłych właścicieli. Nie powinno się szczeniąt rozdzielać i
dopilnowywać, żeby każdy zjadł tyle samo w osobnych miskach. To
jest nasze ludzkie poczucie sprawiedliwości, które jest kompletnie
nieobecne w świecie zwierząt.
To tylko pewne aspekty hodowli, które poruszyłam jako
najważniejsze. Ten artykuł ma być drogowskazem dla hodowców i
sprowokować dyskusje na temat odchowu miotu użytkowych
posokowców. Jest wiele kwestii, które są dla jednych akceptowalne,
a dla innych kompletnie wykluczone. To myśliwi będą weryfikować
nasze psy i to dla nich, czyli potencjalnych nabywców opisuje tak
podstawowe zagadnienia. To oni będą wybierać hodowle i zadawać
pytania hodowcom i stawiać również wymagania. Wszystkich
nakłaniam do dzielenia się swoimi obserwacjami i przemyśleniami na
temat odchowu użytkowych psów myśliwskich, oraz życzę sukcesów
hodowlanych!

Małgorzata Schram
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Praca w łowiskach
Sprawozdanie z działalności Klubu w 2020r. związane z
użytkowością.
1.Praca w łowiskach.
Za 2020 rok spłynęło 65 sprawozdań od 53 przewodników
(w tym 3 bez prac). Odnotowano:
- 1912 prac,
- odnalezionej zwierzyny 1013 sztuk, na łączną wagę 59264 kg,
- przejechane kilometry za postrzałkami to ponad 81 999 km,
- łączna praca na otoku to ponad 2995 km.
Porównanie z rokiem 2019 przedstawia się następująco:
- ilość sprawozdań wrosła o 8%,
- ilość prac wykazanych w sprawozdaniach zmalała o 10%,
- ilość odnalezionej i odnotowanej zwierzyny zmalała o 4%, a ilość
kilogramów odnalezionej dziczyzny spadła o 13%. Podejrzewam, że
na spadek ilości prac ma wpływ ASF i drastyczny spadek ilości
dzików w niektórych rejonach Polski.
Szczegółowe dane w załączonej tabeli.
Chciałbym w tym miejscu wspomnieć o najczęstszych
pomyłkach występujących w sprawozdaniach i tu prośba, żeby w
przyszłości ich unikać:
- prace kontrolne - to prace które odnotowujemy jako ewidentne
pudła, brak farby na zestrzale jak i brak jakiegokolwiek potwierdzenia
na tropie. Praca na sfarbowanym tropie, bez sukcesu, nie jest pracą
kontrolną.
- czas stanowienia – stanowienie musi być poprzedzone gonem.
Trudno nazwać stanowieniem sytuację, gdy dochodzimy na otoku na
kontakt z ledwo żywą zwierzyną. Prosił bym również nie
odnotowywać sytuacji, gdy po gonie pies wraca do przewodnika, a ten
obligatoryjnie przyjmuje, że stanowienie się odbyło. Przypominam,
że stanowienie jest to czas mierzony od zatrzymania postrzałka
przez psa do momentu dostrzelenia przez przewodnika.
- długość pracy na otoku – zwracam uwagę, że urządzenia nawigujące
mają nam pomóc, m.in. w prawidłowym pomiarze odległości, ale nie
możemy odczytywać wyniku 1:1. Urządzenia te odnotowują nawet
poruszenie głowy posokowca. A sytuacje, w której pies pracuje bez
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otoku, biega sobie tam i z powrotem, dają efekt wyników zupełnie
oderwanych od rzeczywistości.
Dziękuję za rzetelne dokumentowanie prac i przesłania ich celem
opublikowania w klubowym biuletynie.

Fot. Maciej Kopeć

2. Szkolenia.
W ramach podnoszenia kwalifikacji przewodników
posokowców, kolejny już raz zostały zorganizowane „Warsztaty dla
przewodników posokowców i tropowców” na terenie Nadleśnictwa
Kluczbork i hotelu Zamek Bożejów. W zeszłym roku z powodu
pandemii zmuszeni byliśmy odwoływać i kilkakrotnie przekładać
terminy zajęć. Pomimo dużych utrudnień odbyły się. W tym miejscu
składam serdeczne podziękowania właścicielowi obiektu hotelowego
Zamek Bożejów Mirkowi Garackowi i jego personelowi za
profesjonalną obsługę imprezy.
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Fot. arch. Ewelina Wysogląd

Dziękuję kadrze instruktorskiej za poświęcony czas i
dzielenie się swoim doświadczeniem i wiedzą. Udział w warsztatach
jest warunkiem koniecznym dla kandydatów na członka klubu.
Warsztaty klubowe są okazją również dla nas, instruktorów i
przewodników, do wymiany doświadczeń, udoskonalania programu
szkoleń oraz oceny młodych posokowców czyli postępu
hodowlanego.
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Fot. Ewelina Wysogląd

3. Ocena pracy posokowców w naturalnych łowiskach.
W roku 2020 r. dyplom z Oceny pracy posokowców w
łowisku organizowanej przez ZO PZŁ w Opolu, uzyskał posokowiec:
- 06.01.2020 r. – DAKOTA Leśny Akord, BGS, przewodnik Maciej Kopeć,
Oceny z poprzednich lat, nie publikowane w biuletynie:
- 10.11.2018 r. – ARKA Skąpa Farba, HS, przewodnik Zygmunt Krzemień,
- 19-20.11.2019 r. - ALMA z Borskych Rijist, HS, przewodnik Tadeusz
Tarnowski,
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Ocena pracy w łowisku dokonana przez sędziów Klubu Posokowca
przy PZŁ:
- 11.10.2020 r. – ICEK (Hugo) z Klanu Posokowców, BGS, przewodnik
Paweł Łukaszewicz, oceniający Maciej Kopeć,
- 18.12.2020 r. – CESI z Morąskiego Jeziora, BGS, przewodnik Marcin
Graicki, oceniający Maciej Kopeć,
- 27.12.2020 r. - BETTI z Mszczonowskiej Sfory, BGS, przewodnik
Krzysztof Witkowski, , oceniający Mikołaj Włocławski.
Zachęcamy członków Klubu do przystąpienia do „Ocena pracy
posokowców w 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 klubowe.
Dzięki współpracy z ZO PZŁ w Opolu i życzliwości ówczesnego
Łowczego
Krzysztofa
Kukulskiego
oraz
dobrej
organizacji
przewodniczącego Komisji Kynologicznej Wiesława Cholewy w dn. 0406.01.2020 r., w trakcie polowań zbiorowych na terenie Nadleśnictw
Kluczbork, Kup, Olesno i Turawa udało się zorganizować Ocenę pracy w
naturalnych warunkach. Z dyplomami ukończyły dwa psy, jeden PB i jeden
GP.
Po raz trzeci została zorganizowana „Międzynarodowa Ocena Pracy
Posokowców i Tropowców im. Jana Kierznowskiego” przez ZO PZŁ Opole
i przy dużym zaangażowaniu członków Klubu Posokowca przy PZŁ. W
konkursie wzięło 10 uczestników 8 BGS, 2 AGK.
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Fot. Maciej Kopeć

Zawsze mile widziani są chętni do pomocy przy organizacji tak
prestiżowego konkursu.
Zachęcamy członków Klubu do uczestnictwa jako korona w
imprezach zagranicznych oraz do pomocy przy organizacji naszych
krajowych.

Z łowieckim pozdrowieniem
DARZ BÓR
Maciej Kopeć
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Projekt regulaminów prób, konkursów i ocen pracy posokowców.
Komisja Kynologiczna Naczelnej Rady Łowieckiej od ponad
roku prowadzi prace nad stworzeniem systemu ocen pracy psów
myśliwskich, gwarantujących prawidłowość przeprowadzania
polowania oraz przetrwanie i rozwój ras myśliwskich
wykorzystywanych w łowiectwie. Nowe propozycje regulaminów
pracy mają być zbliżone do warunków polowania w jakich są
użytkowane psy ras myśliwskich.
Chciałbym przybliżyć niektóre z tych propozycji ze szczególnym
uwzględnieniem regulaminów dotyczących posokowców.

Fot. Ewelina Wysogląd

Wg założeń przedstawionych w części ogólnej, oceny pracy psów
myśliwskich dzielą się na:
1. Próby pracy
2. Konkursy pracy
3. Oceny pracy
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Konkursy pracy oraz oceny pracy mogą być organizowane jako
imprezy
regionalne,
krajowe
bądź
międzynarodowe.
Organizatorem ocen pracy psów myśliwskich jest Polski Związek
Łowiecki na wniosek klubu rasy PZŁ, koła łowieckiego, zarządu
okręgowego PZŁ lub Zarządu Głównego PZŁ.
Koszty związane z próbami, konkursami i ocenami pracy psów
myśliwskich ponoszą ich organizatorzy i oni ustalają wysokość
obowiązujących opłat. Opłaty wpisowe za uczestnictwo należy
wnosić razem ze zgłoszeniem.
W próbach, konkursach i ocenach pracy psów myśliwskich mogą brać
udział wyłącznie psy posiadające dokument pochodzenia (metryka
lub rodowód) z organizacji kynologicznych uznanych przez FCI.
Dolną i górną granicę wieku psów zgłaszanych na oceny, regulują
poszczególne regulaminy prób, konkursów i ocen pracy psów
myśliwskich.
Sędzia przeprowadzający ocenę zobowiązany jest do identyfikacji psa
na podstawie tatuażu/chipa.
Suki grzejące się każdorazowo wymagają zgody sędziego. Psy
wykazujące zachowania agresywne podczas ocen, podlegają
dyskwalifikacji.
Podczas trwania imprezy nie wolno prowadzić psów na kolczatkach.
Nie wolno używać obroży elektrycznych (służących do
przekazywania impulsów) ani ich atrap. Nie dotyczy to urządzeń
lokalizujących. Wykluczeniu z imprezy mogą zostać przewodnicy
karcący lub brutalnie traktujący swoje lub cudze psy.
Po każdorazowej ocenie sędzia komentuje pracę psa dla przewodnika
i korony.
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Fot. Ewelina Wysogląd

Oceny pracy psów na próbach, konkursach i ocenach pracy dokonuje
komisja składająca się z sędziów uznanych przez PZŁ. Oceny
dokonuje się wg zasad określonych w poszczególnych regulaminach.
Koszty sędziowania ponosi organizator według stawek ustalonych
przez Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego.
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Do obowiązków sędziów należy:
- uczestnictwo w odprawie sędziów oraz w otwarciu i zakończeniu
imprezy,
- omówienie pracy psa po zakończeniu każdej konkurencji oraz
uzasadnienie postawionej oceny,
- sprawdzanie psów biorących udział w ocenie, pod kątem zgodności
tatuaży lub chipów z danymi podanymi w dokumentach,
- ocena pracy psów zgodna z treścią regulaminów i etyką,
- udział w końcowych pracach komisji sędziowskiej przy obliczaniu
wyników, wypisywaniu dyplomów, kart ocen, pisaniu protokołu itp. edukowanie uczestników imprezy podczas całego jej przebiegu.
Sędzia nie może oceniać psów będących jego własnością.
Ponadto do obowiązków sędziego głównego należy:
- sprawdzenie przygotowania poszczególnych konkurencji pod
względem zgodności z wymogami regulaminowymi,
- koordynowanie pracy poszczególnych zespołów sędziowskich,
- przeprowadzenie odprawy sędziów i asystentów,
- rozstrzyganie sporów, w przypadku różnicy zdań pomiędzy
członkami zespołu sędziowskiego,
- przyjmowanie i ostateczne rozstrzyganie protestów,
- sporządzanie protokołu z przebiegu imprezy oraz podpisywanie
dokumentów konkursowych,
- dokonanie podsumowania imprezy.
Miarą oceny pracy psów w poszczególnych konkurencjach są stopnie
od 0 do 4, przy czym ocena 0 jest minimalna, a ocena 4 maksymalna.
Zarówno po zakończeniu oceny pracy psów myśliwskich jak i
podczas trwania imprezy, żaden pies nie może być poddawany
ponownym próbom w jakiejkolwiek konkurencji, w celu zmiany
otrzymanej już przez niego oceny. Propozycję oceny przedstawia
każdy sędzia oddzielnie a po zakończeniu pracy w danej konkurencji
członkowie komisji ustalają wspólnie ostateczną notę, którą wpisuje
się do karty oceny pracy oraz podaje do wiadomości
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zainteresowanych, w szczególności przewodnika psa, wskazując
błędy (i pozytywne cechy) popełnione zarówno przez psa jak i jego
przewodnika.

Fot. Ewelina Wysogląd

Komisja przyznaje dyplomy Iº, IIº i IIIº, zależnie od uzyskanej ogólnej
liczby punktów i innych kryteriów podanych w przepisach
regulaminów szczegółowych.
Do konkursu rangi krajowej dopuszcza się psy, które uzyskały dyplom
minimum IIIº z konkursu regionalnego. Kwalifikacja do udziału w
konkursie lub ocenie rangi międzynarodowej, następuje po uzyskaniu
dyplomu minimum IIIº z konkursu krajowego lub dyplomu Iº z
konkursu regionalnego. Pies, który na ocenie uzyskał dyplom
minimum IIIº, uzyskuje kwalifikację do udziału w konkursach i
ocenach rangi krajowej i międzynarodowej.
Przed przystąpieniem do oceny wszystkie psy muszą być poddane
próbie reakcji na strzał. Psów reagujących wyraźnie lękliwie na strzał
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nie dopuszcza się do prób. Psy, które nie posiadają
udokumentowanego poświadczenia (karta oceny) zaliczenia próby
reakcji na strzał, przed przystąpieniem do konkurencji konkursowych
muszą być poddane takiej próbie.
Oceny pracy psów w naturalnych warunkach odbywać się mogą
podczas każdego polowania (indywidualnego i zbiorowego), pod
warunkiem zapewnienia obecności przynajmniej dwóch sędziów
uprawnionych do danej oceny.
Ponadto w celu realizacji wymogów zawartych w Rozporządzeniu
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków
wykonywania polowania oraz znakowania tusz, które przewiduje że
polowanie na ptactwo i na zwierzynę grubą może odbywać się pod
warunkiem używania ułożonego w tym celu psa, planuje się
wprowadzenie tzw. Certyfikatu Psa Ułożonego do Polowania.
Wymogi dotyczące uzyskania takiego certyfikatu przedstawione
zostaną w regulaminach poszczególnych prób, konkursów i ocen.
Poniżej przedstawiam projekty;
- Prób Pracy Posokowców,
- Konkursów Posokowców na Sztucznym Tropie,
- Oceny Pracy Posokowców w Łowisku.
Projekty te przedstawione były na stronie klubu w celu konsultacji.
Regulaminy wejdą w życie po zatwierdzeniu ich przez ZG PZŁ, ZG
ZKwP i FCI.
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PRÓBY PRACY POSOKOWCÓW
§1
W próbach posokowców mogą brać udział posokowce bawarskie i
hanowerskie oraz alpejskie gończe krótkonożne, które w dniu imprezy
mają ukończone 6, a nie przekroczyły 24 miesięcy życia.
§2
Psy pracują pojedynczo, w kolejności wylosowanych numerów
startowych. Czas pracy na ścieżce tropowej wynosi maksimum 45
minut.
§3
Próby przeprowadza się wyłącznie na ścieżkach wytyczonych po
„czarnej stopie”. Pracę psów oceniają zespoły liczące od 1 – 3 sędziów.
§4
Pracę psów ocenia się w niżej podanych konkurencjach z ustalonymi,
niezmiennymi współczynnikami. Psom wyróżnionym komisja
sędziów przyznaje dyplomy I, II i III stopnia w zależności od
uzyskanych ocen i sumy punktów, których limity zawiera tabela.
§5
Psy nie posiadające karty oceny z innych prób pracy psów
myśliwskich, podczas których sprawdzono ich reakcję na strzał,
podlegają temu sprawdzianowi przed przystąpieniem do prób. Psy
wyraźnie lękliwie reagujące na strzał nie są dopuszczone do próby.

Fot. Ewelina Wysogląd
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OBJAŚNIENIA I WSKAZÓWKI DO OCENY
1. Zakładanie ścieżki tropowej.
Do założenia sztucznego tropu używa się badyli jelenia, ewentualnie
daniela lub biegów dzika lub muflona przymocowanych do butów
tropowych. Używane do zakładania sztucznego tropu badyle lub biegi
mogą być świeże lub mrożone, pod warunkiem, że przed użyciem
zostaną w pełni odmrożone. Materiały użyte do kładzenia jednej
ścieżki tropowej i tusza na końcu ścieżki muszą pochodzić od jednej i
tej samej sztuki. Za pomocą tych samych badyli/biegów wolno kłaść
tylko 3 tropy. Czyli z 1 sztuki zwierzyny można założyć 6 ścieżek
tropowych, używając 1 pary (kończyna przednia i tylna) do założenia
3 ścieżek.
Pomocnik zakładający ścieżkę tropową powinien być osobą obcą dla
psa.
Ścieżka tropowa długości około 400 metrów rozpoczyna się
oznaczonym złomem kierunkowym „zestrzałem” i na swoim
przebiegu zawiera 2 poprowadzone pod kątem prostym lub rozwartym
załamania. Zestrzał wykonuje się odsłaniając ściółkę do mineralnej
ziemi na powierzchni około 0,25 m² i intensywnie je „nadeptując”
butami tropowymi oraz wykładając na nim ścinkę z sierści zwierzyny
znajdującej się na końcu tropu. W ten sam sposób wykonuje się łoża.
Pierwsze łoże lokalizuje się w odległości około 100 metrów, a drugie
w odległości około 300 metrów od miejsca „zestrzału”. Na końcu
ścieżki kładziemy zwierzynę, której kończyn (badyli, biegów)
użyliśmy do zakładania tropu. Czas leżenia tropu winien wynosić
minimum 3, a maksymalnie 6 godzin. Zakładający trop nanosi na
przygotowanej w miejscu „zestrzału” tabliczce, numer, dzień i
godzinę założenia ścieżki.
Oznakowanie tropów powinno być widoczne dla przewodnika psa na
jej początkowym odcinku ścieżki, długości około 50 m. Na jej
dalszym przebiegu czytelne oznakowanie powinno być widoczne
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wyłącznie dla komisji sędziowskiej. Odstęp pomiędzy ścieżkami nie
powinien wynosić mniej niż 100 metrów.

Fot. Ewelina Wysogląd

2. Praca na otoku, na ścieżce tropowej.
Przenoszący zwierzynę pomocnicy, po położeniu jej na końcu ścieżki
tropowej, powinni oddalić się i ukryć tak, by nie mógł ich zauważyć
ani zwęszyć pracujący pies. Po ukończeniu pracy psa, zwierzyna
winna być przewieziona lub przeniesiona na kolejną ścieżkę.
Niedopuszczalne jest ciągnięcie tuszy na kolejne ścieżki.
Sędziowie towarzyszący pracującemu psu, wskazują przewodnikowi
rozpoczynającemu pracę ścieżkę tropową oraz oznaczone złomem
kierunkowym miejsce „zestrzału”. Naprowadzony na zestrzał pies
powinien wskazać dany trop, na komendę przewodnika podjąć go i
pracując spokojnie (na otoku długości minimum 6 metrów),
wypracować go do samego końca.
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Pies który nie podjął pracy na tropie, pomimo trzykrotnego podłożenia
na zestrzał otrzymuje 0 w konkurencji praca na ścieżce tropowej.
Każde ponowne podłożenie na zestrzał obniża ocenę o 1.
Pies powinien trzymać się tropu i wypracować wszystkie jego
załamania. Błędem jest bezcelowe kręcenie się po tropie. Inne tropy,
krzyżujące właściwą ścieżkę, pies może wskazywać przewodnikowi.
Jeżeli podąży nimi, a następnie sam się skoryguje, to nie należy
uznawać tego za błąd. Wypracowywanie tropu pod wiatr obok tropu,
jak również skracanie krótkich zagięć także nie należy zaliczać do
błędów. Samodzielne poprawki są dopuszczalne i nie powodują
obniżenia oceny. Po dojściu psa do łoża, fakt ten winien być zgłoszony
sędziemu przez przewodnika. Nie odnalezienie łoża powoduje
obniżenie oceny o 1.
W przypadku oddalenia się psa od tropu tak daleko, że wg sędziów
nie jest on w stanie sam naprawić błędu, albo jeżeli zostanie naruszona
sąsiednia ścieżka tropowa, może być na polecenie sędziów 3- krotnie
naprowadzony na ślad. Każde nowe naprowadzenie obniża ocenę o 1.
Przewodnikowi nie wolno oglądać się na znaki wytyczające trasę, pod
rygorem obniżenia oceny o 1 przy każdym zwróceniu uwagi przez
sędziego.
3. Zachowanie się przy martwej zwierzynie.
Po dojściu pracującego na otoku psa do wyłożonej na końcu ścieżki
martwej zwierzyny, przewodnik uwalnia psa z otoku, a sam oddala się
na odległość 20 m obserwując zachowanie psa przy martwej
zwierzynie, nie wydając psu żadnych komend.
Po dojściu do martwej sztuki pies winien okazać zainteresowanie nią.
Zaletą jest oszczekiwanie martwej sztuki ale nie jest wymagane.
Oblizywanie rany postrzałowej jest dozwolone. Psy o dużym
temperamencie mogą gryźć, a nawet szarpać suknię zwierzyny. Sędzia
musi określić, czy pies czyni to z pasji, czy celem narzynania. Z
narzynaniem mamy do czynienia jeżeli pies próbuje nagryzać tuszę
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przy pomocy zębów trzonowych. Psom, które narzynają zwierzynę
lub usiłują ją zakopać (grabarze) obniża się ocenę o 1.
Niedopuszczanie przez psa obcych osób do zwierzyny jest zaletą.
Pies, który po krótkim powąchaniu martwej zwierzyny dalej się nią
nie interesuje, nie może otrzymać oceny wyższej niż 2.
Jeżeli pies boi się zwierzyny (obchodzi ją z daleka lub z uporem wraca
do przewodnika) i nie chce podejść do zwierzyny, nie może w tej
konkurencji otrzymać oceny wyższej niż 0. Powrót do przewodnika
celem oznajmiania znalezienia zwierzyny nie stanowi błędu.
Po skutecznym zakończeniu pracy na ścieżce tropowej sędzia wręcza
przewodnikowi dwa złomy, jeden dla niego, drugi dla psa.

Fot. Ewelina Wysogląd
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4. Posłuszeństwo
a) reakcja na polecenia
Polega na sprawdzeniu reagowania psa na rozkazy wydawane przez
przewodnika sygnałem dźwiękowym, słownie lub znakiem ręki.
Puszczony luzem pies powinien na wydaną komendę (w jeden z wyżej
wymienionych sposobów) wrócić do przewodnika i pozwolić wziąć
się na smycz.
Psy, które nie dają się wziąć na smycz w ciągu 10 minut lub uciekają
od przewodnika ,
otrzymują ocenę 0.
W przypadku pogonienia psa za zwierzyną powinien on wrócić do
przewodnika w ciągu 10 minut. Brak powrotu w tym czasie powoduje
ocenę 0.
b) chodzenie na smyczy przy nodze
Konkurencję przeprowadza się w terenie zadrzewionym.
Pies powinien iść na luźnej smyczy lub otoku, przy nodze lub za nogą
przewodnika, omijając przeszkody terenowe w sposób nie
przeszkadzający w swobodnym poruszaniu się przewodnika.
Na polecenie sędziego przewodnik powinien wykonać 2 ostre zakręty
w prawo i w lewo, dwukrotnie zatrzymać się, zmienić tempo oraz
kierunek marszu o 180 stopni. Pies musi wykonać powyższe manewry
wraz z przewodnikiem.
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TABELA – PRÓBY PRACY POSOKOWCÓW
Maksymalna ilość punktów

Współczynnik

Konkurencje

Limity
Suma punktów
144

126

108

Dyplom
I st.

II st.

III st.

Oceny

1 Posłuszeństwo:
-reakcja na polecenia

5

20

3

2

1

-chodzenie na smyczy przy
nodze

5

20

3

2

1

2

Praca na otoku na ścieżce
tropowej

30

120

3

2

2

3

Zachowanie się przy martwej
zwierzynie

5

20

3

2

1

45

180

Razem

Najwyższa liczba punktów do zdobycia: 45 x 4 = 180
Przy limitach na dyplomy uwzględniono propozycję procentową
uzyskanych punktów;
80%=144 pkt, 70%=126 pkt, 60%=108 pkt
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Certyfikat psa ułożonego do polowania otrzymuje pies który za pracę
na ścieżce tropowej otrzymał minimum ocenę 2 i nie otrzymał 0 w
pozostałych konkurencjach.

Fot. Ewelina Wysogląd
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KONKURS PRACY POSOKOWCÓW NA SZTUCZNYM
TROPIE
§1
Konkursy pracy posokowców mogą być przeprowadzone na:
1) tropie leżącym minimum 16, a nie więcej jak 24 godziny;
2) tropie leżącym minimum 40, a nie więcej jak 48 godzin.
W konkursie pracy na tropie leżącym minimum 40 godzin mogą brać
udział wyłącznie psy posiadające już dyplom z oceny pracy na tropie
leżącym 16 - 24 godziny.
§2
W konkursie pracy posokowców mogą brać udział posokowce
bawarskie i hanowerskie oraz alpejskie gończe krótkonożne, które w
dniu imprezy mają ukończone 9 miesięcy życia.
§3
Psy pracują pojedynczo w kolejności wylosowanych numerów
startowych. Czas pracy dla psów pracujących na tropie leżącym 1624 – godziny wynosi maksymalnie 45 minut, a dla pracujących na
tropie leżącym 40-48 godzin maksymalnie 60 minut. Przekroczenie
limitu czasu skutkuje dyskwalifikacją.
§4
Oceny przeprowadza się wyłącznie na ścieżkach wytyczonych na
„czarnej stopie”. Pracę psów oceniają co najmniej 2 osobowe zespoły
sędziowskie.
§5
Pracę psów ocenia się w niżej podanych konkurencjach z ustalonymi,
niezmiennymi współczynnikami. Psom wyróżnionym komisja
sędziowska przyznaje dyplomy I, II i III stopnia w zależności od
uzyskanych ocen i sumy punktów, których limity zawiera tabela.
Otrzymanie oceny 0 w jakiejkolwiek konkurencji uniemożliwia
przyznanie dyplomu ale nie wyklucza z dalszego udziału w konkursie.
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§6
Psy nieposiadające karty oceny z prób lub innego konkursu, podczas
którego sprawdzono ich reakcję na strzał, podlegają takiemu testowi
przed przystąpieniem do pracy w konkursie. Psy wyraźnie lękliwie
reagujące na strzał nie są dopuszczone do konkursu.
§7
Przewodnik może wycofać psa z konkursu tylko przed rozpoczęciem
poszczególnych konkurencji. Wycofanie psa z konkursu po
rozpoczęciu konkurencji możliwe jest tylko w wypadku kontuzji psa
lub przewodnika.

Fot. Ewelina Wysogląd
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OBJAŚNIENIA I WSKAZÓWKI DO OCENY
1. Podchód i odłożenie psa
Podchód
Przed rozpoczęciem konkurencji przewodnik deklaruje czy będzie
prowadził psa luzem lub na uwięzi. Konkurencja przeprowadzana jest
na dystansie ok. 50 m i kończy się odłożeniem psa.
a) podchód na uwięzi. Pies przypięty za obrożę lub szelki tropowe do
smyczy lub otoku, który jest przełożony przez ramię przewodnika, ma
iść po lewej (lub prawej) stronie przewodnika, nie wyprzedzając ani
nie pozostając w tyle. Szarpanie przez przewodnika za smycz lub otok
powoduje obniżenie oceny. W terenie z gęstym podszytem pies może
podążać za nogą przewodnika. Po przejściu części dystansu
przewodnik winien się zatrzymać. W tym momencie również pies
powinien się zatrzymać bez dodatkowej komendy.
b) podchód luzem. Pies z założoną obrożą lub szelkami tropowymi ma
iść po lewej lub prawej stronie przewodnika, który może mieć
przełożony przez ramię otok lub smycz. Pies nie może wybiegać przed
ani obiegać przewodnika. W terenie z gęstym podszytem pies może
podążać za nogą przewodnika. Po przejściu części dystansu
przewodnik winien się zatrzymać. W tym momencie również pies
powinien się zatrzymać bez dodatkowej komendy.
Ocenę 4 może otrzymać pies który jest skupiony na przewodniku,
podąża w jego tempie, pozostaje przy nodze, nie wyprzedzając ani nie
pozostając w tyle, zatrzymując się i ruszając bez dodatkowych
poleceń.
Odłożenie psa następuje na zakończenie podchodu. Przewodnik
wydaje psu pojedynczą komendę np. „waruj” lub „siad” (głosem lub
gestem) po czym oddala się od psa. Ponawianie komendy,
wymuszanie zajęcia pozycji przez psa powoduje obniżenie oceny w
konkurencji podchód.
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Odłożenie psa.
Psa można odłożyć:
a) uwiązanego na otoku,
b) luzem

Fot. Ewelina Wysogląd

Przed rozpoczęciem konkurencji przewodnik deklaruje czy pies
będzie odłożony luzem lub na uwięzi.
a) przewodnik po odłożeniu oddala się na wskazane przez sędziego
miejsce i pozostaje niewidoczny dla odłożonego psa. Po 5 minutach,
na polecenie sędziego przewodnik lub inna uprawniona osoba oddaje
z broni myśliwskiej jeden strzał, po kolejnych 2 minutach przewodnik,
na polecenie sędziego wraca do psa. Pies uwiązany na otoku długości
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1,5-2 metrów winien zostać odłożony w pozycji „siad” lub „waruj”.
Zezwala się na pozostawienie mu koca, torby lub innej rzeczy
stanowiącej własność przewodnika.
Ocenę 4 może otrzymać pies, który przez cały czas odłożenia
pozostaje w tym samym miejscu, nie reagując nerwowo na strzał.
Zmiana pozycji z „waruj” na „siad” lub odwrotnie, nie powoduje
obniżenia oceny. Obniża się odpowiednio ocenę psu, który wstanie z
miejsca odłożenia, oddali na długość uwiązanego otoku lub zacznie
szczekać. Pies, który szarpie się lub szczeka na uwięzi nie może
otrzymać oceny wyższej niż 0.
b) przewodnik po odłożeniu oddala się na wskazane przez sędziego
miejsce i pozostaje niewidoczny dla odłożonego psa. Po 5 minutach,
na polecenie sędziego przewodnik lub inna uprawniona osoba oddaje
z broni myśliwskiej jeden strzał, po kolejnych 2 minutach przewodnik,
na polecenie sędziego wraca do psa. Pies odłożony luzem nie może
być pozostawiony z otokiem przypiętym do obroży lub szelek
tropowych. Pies winien zostać odłożony w pozycji „siad” lub „waruj”.
Zezwala się na pozostawienie mu koca, torby lub innej rzeczy
stanowiącej własność przewodnika.
Ocenę 4 może otrzymać pies, który przez cały czas odłożenia
pozostaje w tym samym miejscu, nie reagując nerwowo na strzał.
Zmiana pozycji z „waruj” na „siad” lub odwrotnie, nie powoduje
obniżenia oceny. Obniża się natomiast również odpowiednio ocenę
psu, który oddali się z miejsca odłożenia na odległość do 5-ciu metrów
lub zacznie szczekać. Pies, który samowolnie opuści miejsce
odłożenia na odległość powyżej 5-ciu metrów, nie może w tej
konkurencji otrzymać oceny wyższej niż 0.
2. Oznaczenie miejsca zestrzału
Przy początku każdej ścieżki tropowej organizatorzy wytyczają
czworokąt wielkości około 15 x 15 metrów (powierzchni ok.
225 m2), oznaczony widocznymi kartkami z oznaczeniami literowymi
A, B, C, D. Na terenie czworokąta umieszcza się w dowolnym miejscu,
tzw. „zestrzał”. Zakłada go się przy użyciu fragmentu sukni, wielkości
ok. 3 x 3 cm oraz ścinki sierści (ze sztuki znajdującej się na końcu
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ścieżki), przytwierdzonym do podłoża. Miejsce zestrzału stanowi
również początek ścieżki tropowej.
W miejscu założenia zestrzału osoba zakładająca ścieżkę tropową,
zakłada buty tropowe z założonymi badylami /biegami i intensywnie
„nadeptując” miejsce zestrzału rozpoczyna zakładanie ścieżki
tropowej. Lokalizację miejsca założenia zestrzału organizatorzy
przekazują sędziom w formie graficznej.

Fot. Ewelina Wysogląd

3. Zakładanie ścieżki tropowej
Do założenia sztucznego tropu używa się badyli jelenia, daniela,
biegów muflona lub dzika, przymocowanych do butów tropowych.
Używane do zakładania sztucznego tropu badyle lub biegi mogą być
świeże lub mrożone, pod warunkiem, że przed użyciem zostaną w
pełni odmrożone.
Materiały użyte do kładzenia jednej ścieżki tropowej, oznaczenia
zestrzału i łoża tzn. badyle lub biegi, fragmenty sukni, sierści i tusza
na końcu ścieżki muszą pochodzić od jednej i tej samej sztuki.
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Za pomocą tych samych badyli/biegów wolno kłaść tylko 3 tropy.
Czyli z 1 sztuki zwierzyny można założyć 6 ścieżek tropowych,
używając 1 pary (kończyna przednia i tylna) do założenia 3 ścieżek.
Pomocnik zakładający ścieżkę tropową powinien być osobą obcą dla
psa. Założony trop powinien leżeć:
- w przypadku konkursu wskazanego w §1 pkt 1 – minimum 16, a nie
więcej niż 24 godziny i musi przeleżeć przez noc,
- w przypadku konkursu wskazanego w §1 pkt 2 – minimum 40, a nie
więcej niż 48 godzin i musi przeleżeć dwie noce.
Długość ścieżki tropowej w obu rodzajach konkursów wynosi około
1000 m. Do zakładania ścieżki tropowej używa się butów tropowych
z przymocowanymi do nich badylami lub biegami. Trop rozpoczyna
się od oznaczonego miejsca „zestrzału”.
Ścieżka tropowa na swoim przebiegu zawiera dwa załamania
rozpoczynające się przy sztucznych „łożach”. Łoża wykonuje się
odsłaniając ściółkę do mineralnej ziemi na powierzchni około
0,25 m² i intensywnie je „nadeptując” butami tropowymi oraz
wykładając w łożu ścinkę z sierści zwierzyny znajdującej się na końcu
tropu. Pierwsze łoże lokalizuje się w odległości około
350 metrów, a drugie w odległości około 800 – 850 metrów od miejsca
tzw. „ zestrzału”. Przy pierwszym łożu zakłada się tzw.
„trop powrotny”. Jest to załamanie ścieżki tropowej (prawo lub lewo
skrętne) pod kątem ostrym na odcinku ok. 30 - 40 metrów i następnie
powrót , pod ostrym kątem, w pierwotnym kierunku ścieżki tropowej.
Od początku „tropu powrotnego” do jego powrotu na pierwotny
kierunek odległość nie może być mniejsza niż 60 m. Od drugiego łoża
zakłada się załamanie pod kątem rozwartym (prawo lub lewo skrętne),
prowadzące do tuszy zwierzyny.
W odległości 20 metrów od końca ścieżki tropowej umieszcza się
oznaczenie widoczne dla przewodnika i sędziego skąd można
obserwować zachowanie psa przy martwej zwierzynie.
Na końcu ścieżki kładzie się tuszę zwierzyny, której badyli/biegów
użyliśmy do zakładania śladu i tropu. Zwierzyna powinna być
wypatroszona, a służące do tego rozcięcia zaszyte. W wyjątkowych
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sytuacjach, w szczególności związanych ze zwalczaniem chorób
zakaźnych i z bioasekuracją, dopuszcza się możliwość wyłożenia na
końcu ścieżki świeżej lub rozmrożonej skóry. Powinna ona być
„spreparowana” w ten sposób żeby przypominała kształtem tuszę
zwierzyny i posiadać głowę/łeb.
Organizatorzy konkursu, przygotowują dla sędziów graficzny
przebieg poszczególnych ścieżek tropowych oraz miejsca założenia
„zestrzału”. Zakładający ścieżkę nanosi na przygotowanej w rejonie
„zestrzału” tabliczce/kartce numer ścieżki oraz dzień i godzinę jej
założenia. Oznaczony numerem winien być również koniec ścieżki
tropowej.
Oznakowanie ścieżki powinno być widoczne wyłącznie dla komisji
sędziowskiej. Odstępy pomiędzy ścieżkami nie powinny być mniejsze
niż 100 metrów.
4. Odnalezienie zestrzału
Po przyjściu w rejon wylosowanej ścieżki tropowej, przewodnik psa
po złożeniu meldunku sędziom i przygotowaniu psa do pracy,
rozpoczyna na polecenie sędziego poszukiwanie wraz z psem
zestrzału. Jeżeli w czasie do 10 minut przewodnik nie zgłosi
odnalezienia zestrzału (głosem i poprzez podniesienie ręki) , sędzia
wskaże mu, na podstawie posiadanej grafiki, jego miejsce. Nie
odnalezienie zestrzału nie pozbawia psa możliwości pracy na ścieżce
tropowej. Czas odnalezienia zestrzału liczy się od momentu
rozpoczęcia poszukiwań do jego odnalezienia i zgłoszenia tego faktu
przez przewodnika.
Czas ten mierzy się stoperem i odnotowuje na karcie roboczej oceny
psa. Czasu tego nie zalicza się do czasu pracy na sztucznym tropie.
Ocenę 4 może otrzymać pies który odnajdzie zestrzał w czasie do
4 minut. Ocenę 3 może otrzymać pies który odnajdzie zestrzał w
czasie od 4 do 6 minut. Ocenę 2 może otrzymać pies który odnajdzie
zestrzał w czasie od 6 do 8 minut. Ocenę 1 może otrzymać pies który
odnajdzie zestrzał w czasie od 8 do 10 minut. Nie odnalezienie
zestrzału w czasie powyżej 10 minut ocenione jest na 0.
90

90

Fot. Ewelina Wysogląd

5. Praca na ścieżce tropowej
Przenoszący zwierzynę pomocnicy, po położeniu jej na końcu ścieżki
tropowej, powinni oddalić się i ukryć tak, by nie mógł ich zauważyć
ani zwęszyć pracujący pies. Po ukończeniu pracy psa, zwierzyna
winna być przewieziona lub przeniesiona na kolejną ścieżkę.
Niedopuszczalne jest ciągnięcie tuszy na kolejne ścieżki.
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Po znalezieniu zestrzału, lub po wskazaniu go przez sędziego, pies
powinien podjąć trop i pracując spokojnie (na otoku długości
minimum 6 metrów), dolnym lub półgórnym wiatrem wypracować go
do samego końca.
Pies który nie podjął pracy na tropie, pomimo trzykrotnego podłożenia
na zestrzał otrzymuje 0 w konkurencji praca na ścieżce tropowej.
Każde ponowne podłożenie na zestrzał obniża ocenę o 1.
Pies powinien trzymać się tropu i wypracować wszystkie jego
załamania. Inne tropy, krzyżujące właściwą ścieżkę, pies może
wskazywać przewodnikowi. Jeżeli podąży nimi, a następnie sam się
skoryguje, to nie należy uznawać tego za błąd. Wypracowywanie
tropu pod wiatr obok tropu, jak również skracanie krótkich zagięć
także nie należy zaliczać do błędów. Samodzielne poprawki są
dopuszczalne i nie powodują obniżenia oceny. Po dojściu psa do łoża,
fakt ten winien być zgłoszony sędziemu przez przewodnika. Nie
odnalezienie łoża powoduje obniżenie oceny o 1 stopień. Również nie
wypracowanie tropu powrotnego obniża ocenę o 1 stopień. Nie należy
zaliczać do błędów „ścinania” ostrych załamań na tropie powrotnym.
W przypadku oddalenia się psa od tropu tak daleko, że według
sędziów nie jest on w stanie sam naprawić błędu, albo jeżeli zostanie
naruszona sąsiednia ścieżka tropowa, pies może, po odwołaniu go
przez przewodnika, na polecenie sędziów, być trzykrotnie
naprowadzony na ślad. Jednak każde nowe naprowadzenie obniża
ocenę o 1.
Przewodnikowi nie wolno oglądać się na znaki wytyczające trasę, pod
rygorem obniżenia oceny o 1 przy każdym zwróceniu uwagi przez
sędziego.
6. Zachowanie przy znalezionej martwej zwierzynie
Przewodnik po dojściu do miejsca odległego o 20 m od końca ścieżki,
oznaczonego widocznym znakiem, na polecenie sędziego, zwalnia
psa z otoku, umożliwiając mu samodzielne dojście do martwej
zwierzyny, a sędziemu obserwację zachowania psa przy martwej
zwierzynie. Przewodnik pozostaje w miejscu i po puszczeniu luzem
nie wydaje psu żadnych dodatkowych komend. Jeżeli pies do 10
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minut od wypuszczenia nie dojdzie do zwierzyny otrzymuje 0 w
konkurencji praca na ścieżce tropowej.
Pozostawiony luzem pies powinien wykazywać zainteresowanie tuszą
zwierzyny. Psy o dużej pasji mogą zwierzynę gryźć, szarpać,
oblizywać ranę postrzałową. Jeżeli pies boi się zwierzyny (obchodzi
ją z daleka lub z uporem wraca do przewodnika) i nie chce podejść do
zwierzyny podlega dyskwalifikacji ze względu na lękliwość przed
zwierzyną. Powrót do przewodnika celem oznajmiania znalezienia
zwierzyny nie stanowi błędu. Pies nie powinien narzynać czy
próbować zakopywać zwierzyny/grabarze. Z narzynaniem mamy do
czynienia jeżeli pies próbuje nagryzać tuszę przy pomocy zębów
trzonowych. Psom, które narzynają zwierzynę lub usiłują ją zakopać
obniża się ocenę o 1. Jeżeli pies nie chce dopuścić do tuszy innych
osób czy psów, poza przewodnikiem, należy traktować to jako
pozytywne zachowanie. Pies, który po krótkim powąchaniu martwej
zwierzyny dalej się nią nie interesuje, nie może otrzymać oceny
wyższej niż 2. Ocenę 4 może otrzymać pies, który wykazuje wyraźne
zainteresowanie martwą sztuką oraz radość z odnalezienia postrzałka.
Oszczekiwanie martwej sztuki stanowi zaletę ale nie jest wymagane.
Po skutecznym zakończeniu pracy na ścieżce tropowej sędzia wręcza
przewodnikowi dwa złomy, jeden dla niego, drugi dla psa.
7. Współpraca przewodnika z psem i posłuszeństwo.
Współpracę przewodnika z psem ocenia się w trakcie trwania
wszystkich konkurencji biorąc pod uwagę utrzymywanie ciągłego
kontaktu z psem, umożliwiające szybkie i sprawne wykonywanie
wydawanych poleceń. Należy ocenić również zachowanie
przewodnika, jego podejście do psa, umiejętność prowadzenia psa na
otoku i luzem. Przewodnik powinien umieć „czytać psa”, reagować
na jego błędy. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na chęć psa do pracy,
zainteresowaniem pracą na tropie, wytrwałością w tropieniu.
Przewodnik powinien wspierać psa i powinna być rozpoznawalna
harmonijna relacja pomiędzy nimi. Psy, które nie wykonują
natychmiast otrzymanych od przewodnika komend, powinny mieć
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obniżoną ocenę w tej konkurencji o 1 do 2 stopni. Natomiast te, które
nie dają się wziąć na smycz lub uciekają od przewodnika, nie wracając
do niego w ciągu 5 minut, podlegają dyskwalifikacji. Ocenę 4 można
przyznać gdy przewodnik i pies stanowią harmonijny zespół tropiący,
przewodnik rozpoznaje i głośno komunikuje poszlaki na tropie, umie
czytać swojego psa i potrafi go wspierać odpowiednim słowem
poprzez jasne komendy i pochwały. Pies jest posłuszny, chętnie
wykonuje wszystkie polecenia, wykazuje wytrwałość i stałą chęć do
pracy.

Fot. Ewelina Wysogląd
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TABELA – KONKURS
SZTUCZNYM TROPIE

PRACY

Max. ilość
punktów

Współczynnik

Konkurencje

POSOKOWCÓW

Limity
Suma punktów
176
154
Dyplom
I st.
II st.

NA

132
III st.

Oceny

1

Podchód
a) luzem
b) na uwięzi

5
3

20
12

3
3

2
2

1
2

2

Odłożenie psa:
luzem
na uwięzi

5
3

20
12

3
3

2
2

1
2

3

Odnalezienie zestrzału

7

28

3

2

1

30

120

3

2

2

3

12

3

2

2

Współpraca przewodnika z
psem i posłuszeństwo

5

20

3

2

1

Razem

55

220

4
5
6

Praca na otoku na ścieżce
tropowej
Zachowanie przy martwej
zwierzynie

Najwyższa liczba punktów do zdobycia: 55 x 4 = 220
Przy limitach na dyplomy uwzględniono propozycję
80%=176pkt, 70%=154pkt, 60%=132pkt

procentową:

Certyfikat psa ułożonego do polowania otrzymuje pies który za pracę na
ścieżce tropowej otrzymał minimum ocenę 2.
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OCENA PRACY POSOKOWCÓW W ŁOWISKU
PRÓBA GŁÓWNA - PG
§1
W ocenie pracy posokowców przy poszukiwaniu rannej zwierzyny w
warunkach naturalnych, zwanej dalej Próbą Główną /PG/, mogą brać udział
posokowce bawarskie i hanowerskie oraz alpejskie gończe krótkonożne,
które posiadają dyplom z konkursów lub prób pracy posokowców. Jej
podstawowym zadaniem jest odnalezienie martwej lub dojście i dostrzelenie
rannej zwierzyny.

Fot. Ewelina Wysogląd

§2
Próbę Główną przeprowadza się w każdych warunkach atmosferycznych.
Próbę przeprowadza się respektując wszystkie zasady Rozporządzenia
Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych warunków wykonywania
polowania oraz znakowania tusz (zwanego Regulaminem Polowań).
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Oceny dokonuje zespół minimum dwóch sędziów zatwierdzonych przez
organizatora Próby Głównej, którzy odpowiadają za przestrzeganie
wspomnianego regulaminu. Ich decyzje w tym zakresie są ostateczne.
§3
Po spełnieniu wymogów formalnych zespół sędziowski wraz z
przewodnikiem udają się do łowiska i w oparciu o wskazówki myśliwego,
który postrzelił zwierzynę, naprowadzają przewodnika wraz z psem w rejon
zestrzału lub trop postrzałka.
§4
Ocena może być przeprowadzona wyłącznie podczas poszukiwania
postrzałka jelenia, daniela, dzika, muflona lub sarny. Biorąc pod uwagę
konieczność jak najszybszego poszukiwania postrzałka, należy czas
rozpoczęcia pracy skrócić do minimum.
§5
Pies podlegający ocenie nie może poszukiwać zwierzyny, która została
postrzelona przez jego przewodnika czy właściciela.
§6
Pracę psów ocenia się w skali 0 – 4, w niżej podanych konkurencjach z
ustalonymi współczynnikami oraz limitami ocen do dyplomów. Otrzymanie
oceny 0 w jakiejkolwiek konkurencji uniemożliwia przyznanie dyplomu.
Komisja sędziowska przyznaje dyplomy I, II i III stopnia tylko tym psom,
które odnalazły postrzałka i pracowały na tropie starszym niż 4 godziny i
długości powyżej 400 metrów.
Praca na tropie poniżej 4 godzin od postrzelenia lub na długości poniżej 400
metrów nie podlega ocenie punktowej.
§7
W przypadku psów, które miały możliwość pracy z gonem i stanowieniem
bierze się pod uwagę współczynniki oraz limity ocen do dyplomów
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zamieszczone w Karcie oceny pracy posokowca w łowisku z gonem i
stanowieniem.
W przypadku psów, które nie miały możliwości pracy z gonem i
stanowieniem bierze się pod uwagę współczynniki oraz limity ocen do
dyplomów zamieszczone w Karcie oceny pracy posokowca w łowisku bez
gonu i stanowienia.

Fot. Ewelina Wysogląd
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OBJAŚNIENIA I WSKAZÓWKI DO OCENY
2. Praca na otoku, na tropie postrzałka.
Przewodnik wraz z psem i sędziami udają się w rejon zestrzału. Po odłożeniu
psa, przewodnik sprawdza miejsce zestrzału, analizuje pozostawione ślady
(farba, treść żołądka, ścinka, odłamki kości, itp.) w celu przybliżonego
określenia miejsca postrzelenia i rodzaju odniesionych obrażeń. Następnie
przewodnik podkłada psa, który po zaznajomieniu się ze śladami na zestrzale,
winien podjąć pracę na tropie. W przypadku gdy w rejonie zestrzału nie
odnaleziono żadnych śladów, posokowiec powinien samodzielnie odnaleźć i
podjąć trop postrzałka.
Na tropie postrzałka pies winien pracować spokojnie ale chętnie, dolnym lub
półgórnym wiatrem, prowadzony na otoku długości minimum 6 metrów.
Zaletą posokowca jest „punktowanie”, czyli wskazywanie przewodnikowi
odnalezionych na tropie śladów (farba, treść żołądka, ścinka, odłamki kości,
itp.).
Pies winien wypracować trop ze wszystkimi jego szczegółami (nie pomijając
jego załamań i tropów powrotnych), nie schodząc na inne krzyżujące się
tropy. Może je jednak zaznaczyć. Wypracowanie tropu pod wiatr, obok tropu,
jak również skracanie krótkich załamań jest prawidłowe.
Nie jest błędem krótkie podążanie tropem krzyżującym, o ile pies sam
powróci na trop właściwy i kontynuuje pracę. Zdrowa zwierzyna stojąca na
trasie pracy psa, powinna być przez niego zignorowana. Jeżeli podczas
dochodzenia okaże się, że dalsza praca na tropie z zapiętym otokiem jest
niemożliwa ze względu na przeszkody terenowe, przewodnik wraz z psem
powinien obejść przeszkodę, posokowiec powinien znaleźć trop wyjściowy i
kontynuować pracę.
Pies musi podążać właściwym tropem aż do martwej lub rannej zwierzyny,
chyba że w trakcie pracy sędziowie dojdą do przekonania, że ranna zwierzyna
jest nie do dojścia i nakażą zakończenie pracy. W przypadku rezygnacji z
pracy przez przewodnika, sędziowie decydują czy należy wezwać
kontrolnego posokowca.
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2. Gon.
Jeśli przewodnik z psem na otoku dojdzie do „zimnego łoża”, a wiec takiego,
które zwierzyna już dawno opuściła, to należy kontynuować poszukiwanie z
psem prowadzonym na otoku, aż do znalezienia „gorącego łoża” lub gdy
ranna zwierzyna podniesie się przed psem i zacznie uchodzić. Przewodnik
powinien ten fakt zgłosić sędziom i za ich zgodą wypuścić psa luzem na tzw.
„gorący trop”.
Wypuszczony pies powinien natychmiast podążyć tropem postrzałka,
prowadząc głośny, wytrwały gon, aż do dojścia i stanowienia rannej
zwierzyny.
Gdy pies podąży omyłkowo śladem zdrowej zwierzyny, musi sam przerwać
gon i powrócić do przewodnika w ciągu 15 minut. Dłuższy gon za zdrową
zwierzyną powoduje obniżenie oceny o 1 do 2 stopni.
Oceniając gon należy zwrócić uwagę na to czy pies głosi zwierzynę na tropie,
czy po zobaczeniu postrzałka (goniąc na oko). Zwracamy uwagę na to czy
pies wraca bez powodu do przewodnika i czy musi być przez niego,
zachęcany do dalszej pracy. Powrót psa do przewodnika powoduje obniżenie
oceny. Należy brać pod uwagę czy pies podąża wytrwale za ranną zwierzyną,
szczekając z pasją czy daje głos słabo i rzadko. Gon można ocenić tylko
wtedy gdy trwa na dystansie min. 50 metrów. Ocenę 4 można przyznać tylko
psu, który podążał w gonie na odległość co najmniej 150 m i głosił zwierzynę.
Psy goniące postrzałka na oko milczkiem nie mogą otrzymać oceny wyższej
niż 0.
3. Stanowienie.
Kiedy postrzałek zostanie zatrzymany przez psa w jednym miejscu
(stanowiony), pies powinien donośnym głosem oszczekiwać go bez
dłuższych przerw. Pies nie ma obowiązku przytrzymywać zwierzyny ale nie
jest błędem bezpośredni kontakt z postrzałkiem. W żadnym wypadku psu nie
wolno pozostawić zwierzyny, ani powracać do przewodnika. Odstąpienie od
stanowienia możliwe jest tylko na wyraźną komendę przewodnika. Czas
stanowienia należy ograniczyć do niezbędnego minimum, pozwalającego na
skuteczne podejście do postrzałka i dostrzelenie zwierzyny. Nie jest błędem
jeżeli stanowiony postrzałek zacznie uchodzić i po gonie zostanie ponownie
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stanowiony przez psa. Dostrzelenie postrzałka możliwe jest za zgodą sędziów,
strzał ten oddaje przewodnik psa lub inny upoważniony do tego myśliwy.
Ocenę 4 można przyznać psu, który donośnym szczekaniem stanowi
postrzałka, absorbując ciągle jego uwagę, zachowując przy tym bezpieczną
odległość i nie atakując zwierzyny od strony głowy, do czasu dostrzelenia
zwierzyny.

Fot. Ewelina Wysogląd
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4. Zachowanie przy martwej zwierzynie.
Po dojściu do martwej sztuki lub po dostrzeleniu postrzałka należy ocenić
zachowanie psa przy martwej zwierzynie. W tym celu pozostawiamy psa
samego przy martwej sztuce i obserwujemy jego zachowanie z odległości. W
tym czasie przewodnik nie może wydawać psu żadnych komend.
Pozostawiony luzem pies powinien wykazywać zainteresowanie martwą
sztuką. Psy o dużej pasji, szczególnie po dostrzeleniu postrzałka, mogą
zwierzynę gryźć, szarpać, oblizywać ranę postrzałową.
Pies, który po krótkim powąchaniu martwej zwierzyny dalej się nią nie
interesuje, nie może otrzymać oceny wyższej niż 2 . Ocenę 4 może otrzymać
pies, który wykazuje wyraźne zainteresowanie martwą sztuką oraz radość z
odnalezienia postrzałka. Oszczekiwanie martwej sztuki stanowi zaletę ale nie
jest wymagane.
Jeżeli pies boi się zwierzyny (obchodzi ją z daleka lub z uporem wraca do
przewodnika) i nie chce podejść do zwierzyny podlega dyskwalifikacji ze
względu na lękliwość przed zwierzyną. Powrót do przewodnika celem
oznajmiania znalezienia zwierzyny nie stanowi błędu. Pies nie powinien
narzynać czy próbować zakopywać zwierzyny. Z narzynaniem mamy do
czynienia jeżeli pies próbuje nagryzać tuszę przy pomocy zębów trzonowych.
Psom, które narzynają zwierzynę lub usiłują ją zakopać obniża się ocenę o 1
punkt. Jeżeli pies nie chce dopuścić do tuszy innych osób czy psów, poza
przewodnikiem, należy traktować to jako pozytywne zachowanie.
Po skutecznym zakończeniu dochodzenia przewodnik lub inny myśliwy
honoruje zwierzynę ostatnim kęsem i pieczęcią. Sędzia wręcza
przewodnikowi dwa złomy, jeden dla niego, drugi dla psa.
5. Współpraca przewodnika z psem.
Współpracę przewodnika z psem ocenia się w trakcie trwania całej pracy
biorąc pod uwagę utrzymywanie ciągłego kontaktu z psem, umożliwiające
szybkie i sprawne wykonywanie wydawanych poleceń. Należy ocenić
również zachowanie przewodnika, jego podejście do psa, umiejętność
prowadzenia psa na otoku i luzem. Przewodnik powinien umieć „czytać psa”,
reagować na jego błędy. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na chęć psa do pracy,

103

103

zainteresowaniem pracą na tropie, wytrwałością w tropieniu. Przewodnik
powinien wspierać psa i powinna być rozpoznawalna harmonijna relacja
pomiędzy nimi.
Psy, które nie wykonują natychmiast otrzymanych od przewodnika komend,
powinny mieć obniżoną ocenę o 1 do 2 stopni. Natomiast te, które nie dają
się wziąć na smycz lub uciekają od przewodnika, nie wracając do niego w
ciągu 5 minut, podlegają dyskwalifikacji.
Ocenę 4 można przyznać gdy przewodnik i pies stanowią harmonijny zespół
tropiący, przewodnik rozpoznaje i głośno komunikuje ślady na tropie, umie
czytać swojego psa i potrafi go wspierać poprzez jasne komendy i pochwały.
Pies jest posłuszny, chętnie wykonuje wszystkie polecenia, wykazuje
wytrwałość i stałą chęć do pracy.
6. Karta oceny.
Po zakończeniu pracy sędziowie wypełniają obydwie strony karty oceny psa,
wpisując wszystkie dane i wystawiając oceny za poszczególne konkurencje.
Aby pies otrzymał dyplom, nie może otrzymać 0 w żadnej konkurencji, musi
osiągnąć co najmniej minimalną liczbę punktów wskazaną w tabeli oraz
uzyskać limity ocen w poszczególnych konkurencjach.
Za długość pracy na tropie uznaje się łączny dystans jaki wykonał pies
pracując na otoku na tropie postrzałka oraz dystans pokonany w gonie.
Długość pracy ustalają sędziowie biorąc pod uwagę pracę na tropie
postrzałka oraz długość gonu. Nie bierze się pod uwagę całego dystansu jaki
pokonał pies wg wskazań urządzeń GPS w jaki był wyposażony.
W karcie oceny wpisuje się stopień przyznanego dyplomu lub fakt nie
przyznania dyplomu. Na karcie oceny sędziowie składają czytelne podpisy
(lub imienne pieczątki i podpis).
Na drugiej stronie karty oceny sędziowie wypełniają wszystkie pozycje
dotyczące pracy psa na konkretnym tropie postrzałka.
W opisie pracy psa należy uwzględnić następujące elementy:
1. Gatunek, płeć, deklarowana waga poszukiwanej zwierzyny,
2. Data i godzina postrzelenia zwierzyny z uwzględnieniem czy w dzień, czy
po zmierzchu, nazwa koła łowieckiego, nr obwodu lub w pobliżu jakiej
miejscowości.
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3. Kaliber amunicji i odległość z jakiej oddano strzał,
4. Strzał oddany do zwierzyny stojącej czy w ruchu, pojedyncza sztuka czy z
chmary (watahy), reakcja po strzale, prawdopodobne (deklarowane) miejsce
postrzelenia,
5. Czy strzał oddano na polowaniu indywidualnym czy zbiorowym (pracę po
polowaniu zbiorowym należy uznać za utrudnienie), czy postrzałek był
poszukiwany lub goniony przez inne psy,
6. Zestrzał oznaczony czy samodzielnie odnaleziony przez psa. Czy miejsce
zestrzału było oznaczone, czy też przewodnik z psem poszukiwali
samodzielnie zestrzału,
7. Ślady na zestrzale. Czy na zestrzale odnaleziono ślady potwierdzające
postrzelenie (farba, treść żołądka, ścinka, odłamki kości, itp.), czy brak takich
śladów,
8. Godzina rozpoczęcia pracy, czas jaki upłynął od postrzelenia,
9. Czynniki pogodowe mające wpływ na pracę psa; wilgotno, chłodno,
bezwietrznie, sucho, pochmurnie, rosa, mgła, lekki deszcz, bardzo gorąco,
sucho, bezpośrednie nasłonecznienie, silny wiatr, silny deszcz, mróz, itp.,
10. Właściwości podłoża wpływające na pracę psa; wilgotne, mech,
roślinność powyżej wysokości nosa psa, lekkie zaśnieżenie, suche liście lub
igliwie, trawa, jagodziny, średnie zaśnieżenie, bardzo suche, gołe, skaliste,
mało roślinności, rozwiane liście, wysoki śnieg, zmrożony śnieg, lód, inne,
11. Tropy zwodnicze, trop powrotny. Czy na trasie pracy psa występowało:
brak tropów zwodniczych, brak załamań i tropów powrotnych, oczywisty
trop rannej zwierzyny, mało tropów zwodniczych, łatwe załamania lub czy
występowały świeże tropy zwodnicze, załamania i tropy powrotne, czy
sztuka odeszła w chmarze, czy dochodziło do kontaktu wzrokowego ze
zdrową zwierzyną,
12. Możliwość kontroli pracy psa. Czy trop był silnie sfarbowany, czy było
mało możliwości kontroli, brak farby, brak możliwości kontroli, czy
wystąpiły sytuacje wyjątkowe, np. farba z innych sztuk, karawanu, itp.,
12. Czas i długość pracy na otoku. Należy podać w minutach czas pracy psa
na otoku. Długość pracy ustalają sędziowie biorąc pod uwagę pracę na tropie.
Nie bierze się pod uwagę całego dystansu jaki pokonał pies wg wskazań
urządzeń GPS w jaki był wyposażony.
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13. Charakterystyka pracy psa na otoku. Należy uwzględnić takie cechy jak;
pasja, chęć odnalezienia postrzałka, praca nosem, zdolność samo
korygowania się,
14. Czas i długość gonu. Podać w minutach czas gonu i łączną długość gonu
w metrach.
15. Ocena rodzaju gonu. Podać rodzaj obrażeń zwierza:
- ciężka rana postrzałowa, zdolność do ucieczki mocno upośledzona (np.
postrzał na szynki ze złamaniem kości),
- ciężkie rany postrzałowe, ograniczona zdolność do ucieczki (np. wysoki
strzał na badyl z obrażeniami klatki piersiowej, jamy brzusznej czy łopatki,
ale nie komory),
- średnie obrażenia z niewielkimi ograniczeniami mobilności zwierzyny (np.
strzały na badyl w odcinku środkowym i dolnym),
- wyjątkowe sytuacje typu: postrzał na gwizd, lekkie postrzały w grzbiet,
chyb, obcierki.
Ponadto podać zachowanie psa w gonie:
- pies nie goni albo goni i wraca niezwłocznie do przewodnika,
- po odpięciu otoku bardzo ostrożnie podejmuje trop i podąża nim
zachowując duży odstęp od zwierza i potrzebuje dużego wsparcia
przewodnika,
- po odpięciu otoku podejmuje trop ostrożnie, goni sztukę ostrożnie z
zachowaniem dużego
odstępu. Potrzebuje wsparcia przewodnika,
- po odpięciu otoku podejmuje trop i goni z zachowanie odstępu,
- po odpięciu otoku podejmuje trop i szybko goni sztukę z zachowaniem
odstępu,
- po odpięciu otoku podejmuje trop z szybkim, ostrym gonem, szybko
dochodzi do stanowienia,
- wyjątkowo trudny gon ze względu na warunki terenowe /bagno, trzciny,
gęste zarośla/,
16. Ocena głoszenia podczas gonu. Podać czy:
- pies milczy przy kontakcie wzrokowym,
- przy kontakcie wzrokowym głosi pojedynczymi szczeknięciami,
- przy kontakcie wzrokowym głosi z przerwami,

106

106

- pies głosi z dłuższymi przerwami, które nie wynikają z gęstego poszycia,
albo ukształtowania (warunków) terenu,
- pies głosi z krótkimi przerwami, które nie wynikają z gęstego poszycia, albo
ukształtowania (warunków) terenu,
- pies głosi nieprzerwanie,
- pies głosi już od odpięcia otoku,
- pies głosi już od momentu odpięcia otoku i głosi nieprzerwanie,
17. Czas i miejsce stanowienia. Podać w minutach czas stanowienia oraz
warunki terenowe w których nastąpiło (otwarty teren, wysoki drzewostan,
młodnik, gęste zarośla, trzciny, bagno, itp.),
18. Zdolność do ucieczki postrzałka. Podać „waleczność” postrzałka;
- zwierz z dużymi obrażeniami, nie broni się,
- zwierz zdolny do ucieczki, broni się lekko,
- zwierz zdolny do ucieczki i obrony, walczy i próbuje ucieczki,
- zwierz atakuje psa.
19. Sposób stanowienia i oszczekiwania. Należy odnotować sposób pracy psa:
- pies odchodzi od sztuki i nie stanowi,
- pies oszczekuje z dużego dystansu tylko przy zachęcaniu przez
przewodnika,
- pies odchodzi na krótko od sztuki, ale samodzielnie do niej wraca nie
pozwalając jej odejść,
- pies oszczekuje z dużego dystansu,
- pies nieprzerwanie stanowi, pozostając w krótkim dystansie,
- pies stanowi sztukę na krótkim dystansie i zatrzymuje ją,
- pies stanowi ostro i zatrzymuje sztukę, próbuje chwytać,
- celująca praca psa w nieprzewidzianie ciężkich warunkach.
20. Zachowanie psa przy martwej zwierzynie. Należy odnotować czy;
- pies narzyna lub usiłuje ją zakopać /narzynacz, grabarz/,
- pies reaguje ucieczką na jej widok,
- pies bojaźliwie oszczekuje z dużej odległości,
- pies nie chce podejść do zgasłej sztuki,
- pies wykazuje słabe zainteresowanie,
- pies wykazuje wyraźne zainteresowanie oraz radość z odnalezienia
postrzałka,
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- pies z pasją i radością oszczekuje,
- pies z pasji szarpie, gryzie, oblizuje ranę postrzałową,
- pies nie chce dopuścić innych osób czy psów.
21. Współpraca przewodnika z psem. Należy odnotować rodzaj relacji z
psem:
- brak współpracy /relacji/ z psem, przewodnik nie daje sobie rady z zaistniałą
sytuacją,
- przewodnik wpływa negatywnie za pracę psa (wydaje zbędne komendy),
nie rozpoznaje poszlak tropowych,
- mało widoczna współpraca z psem, nikły wpływ na przebieg poszukiwań,
- przewodnik tylko w niewielkim stopniu pomaga psu i częściowo rozpoznaje
poszlaki tropowe,
- dobra współpraca pomiędzy psem i przewodnikiem, wczesne
rozpoznawanie poszlak tropowych,
- przewodnik i pies stanowią harmonijny zespół tropiący,
- przewodnik rozpoznaje i głośno komunikuje poszlaki na tropie,
- przewodnik umie czytać swojego psa i potrafi go wspierać odpowiednim
słowem poprzez jasne komendy i pochwały,
- celująca i ponadprzeciętna współpraca pomiędzy przewodnikiem i psem.
22. Godzina zakończenia i łączny czas pracy. Podać godzinę zakończenia
pracy oraz czas od podłożenia psa na trop do zakończenia pracy.
23. Łączny dystans pracy psa . Szacunkowa waga martwej sztuki. Miejsce
postrzelenia. Należy odnotować łączny dystans pracy psa na tropie oraz
ewentualnym gonie i stanowieniu. Dystans pracy ustalają sędziowie biorąc
pod uwagę rzeczywistą pracę na tropie w gonie i stanowieniu.
7. Psy kontrolne:
Zadaniem organizatorów próby głównej jest zabezpieczenie dla zespołu
sędziowskiego doświadczonego psa kontrolnego, jak i znającego dobrze
teren przewodnika. Ma to służyć zagwarantowaniu efektywnego i
humanitarnego zakończenia poszukiwań.
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TABELA – OCENA PRACY W ŁOWISKU
BEZ GONU I STANOWIENIA

10
20
30

-

-

3
2
2

30
40

-

3
3

2
2

40
50

4
3

3
3

2
2

10

2

2

2

10

3

3

2

Minimalna ilość punktów na dyplom

200

140

70

Najwyższa ilość punktów do zdobycia

280

240

200

2
3

Przyznano dyplom stopnia :

Ilość pkt

Praca na tropie;
trop 4-8 h
- dystans 400-1000 m
- dystans pow.1000-1500 m
- dystans pow. 1500 m
Praca na tropie;
trop 8-12 h
- dystans 1000-1500 m
- dystans pow. 1500 m
Praca na tropie;
trop pow. 12 h
- dystans 1500-2000 m
- dystans pow. 2000 m
Zachowanie przy martwej
zwierzynie
Współpraca przewodnika z
psem

Ocena

1

Współczynnik

Konkurencje

Limity ocen do
dyplomów
I st. II st.
III st.

Razem pkt:

109
109

Opis pracy psa:
1. Gatunek, płeć, deklarowana waga poszukiwanej zwierzyny ……………..
………………………………………………………………………………..
2. Data i godzina strzału, koło łowieckie, nr obwodu ………………….……
………………………………………………………………………….…….
3. Kaliber amunicji i odległość z jakiej oddano strzał ………………………
……………………………………………………………………………….
4. Strzał oddany do zwierzyny stojącej czy w ruchu, pojedyncza sztuka czy
w stadzie, reakcja po strzale, prawdopodobne miejsce postrzelenia
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…
5. Strzał oddano na polowaniu indywidualnym czy zbiorowym …………....
……………………………………………………………………………..…
6. Zestrzał oznaczony czy samodzielnie odnaleziony przez psa ……………
……………………………………………………………………………….
7. Ślady na zestrzale …………………………………………………………
8. Godzina rozpoczęcia pracy, czas od postrzelenia …………………………
9. Czynniki pogodowe ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
10. Właściwości podłoża …………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
11. Tropy zwodnicze, trop powrotny…………………………………………
………………………………………………………………………………..
12. Możliwość kontroli pracy psa …………………………………………...
………………………………………………………………………………..
12. Czas i długość pracy na otoku …………………………………………...
………………………………………………………………………………..
13. Charakterystyka pracy psa na otoku ……………………………………..
………………………………………………………………………………..
14. Zachowanie psa przy martwej zwierzynie. ……………………………...
………………………………………………………………………………..
15. Współpraca przewodnika z psem………………………………………..
………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………..
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16. Godzina zakończenia pracy, łączny czas pracy ………………………….
………………………………………………………………………………..
17. Łączny dystans pracy psa. Szacunkowa waga martwej sztuki. Miejsce
postrzelenia …………………………….………………………………….…
……………………………………………………………………...………...

Podpisy sędziów:

Fot. Ewelina Wysogląd
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TABELA – Z GONEM I STANOWIENIEM

I st.

II st.

III st.

10
20
30

3
3
3

3
3
2

2
2
2

20
30
40

3
3
3

3
2
2

2
2
2

30
40
50

3
3
3

3
2
2

2
2
2

2

Gon

20

3

2

2

3

Stanowienie

20

3

2

2

10

2

2

2

10

3

3

2

Minimalna ilość punktów na dyplom

210

170

120

Najwyższa ilość punktów do zdobycia

440

4
5

Zachowanie przy martwej
zwierzynie
Współpraca przewodnika z
psem

Przyznano dyplom stopnia:

Razem pkt:

112
112

Ilość pkt

Praca na tropie;
trop 4-12 h
- dystans 400-1000 m
- dystans pow.1000-2000 m
- dystans pow. 2000 m
Praca na tropie;
trop pow. 12-24 h
- dystans 400-1000 m
- dystans pow.1000-2000 m
- dystans pow. 2000 m
Praca na tropie;
trop pow. 24 h
- dystans 400-1000 m
- dystans pow.1000-2000 m
- dystans pow. 2000 m

Limity ocen
do dyplomów

Ocena

1

Współczynnik

Konkurencje

Opis pracy psa:
1. Gatunek, płeć, deklarowana waga poszukiwanej zwierzyny ……………..
………………………………………………………………………………..
2. Data i godzina strzału, koło łowieckie, nr obwodu ………………….……
………………………………………………………………………………..
3. Kaliber amunicji i odległość z jakiej oddano strzał ………………………
……………………………………………………………………………….
4. Strzał oddany do zwierzyny stojącej czy w ruchu, pojedyncza sztuka czy
w stadzie, reakcja po strzale, prawdopodobne miejsce postrzelenia ………..
………………………………………………………………………………..
5. Strzał oddano na polowaniu indywidualnym czy zbiorowym ……………
6. Zestrzał oznaczony czy samodzielnie odnaleziony przez psa …………….
………………………………………………………………………………..
7. Ślady na zestrzale …………………………………………………………
………………………………………………………………………………..
8. Godzina rozpoczęcia pracy, czas od postrzelenia …………………………
9. Czynniki pogodowe ……………………………………………………….
10. Właściwości podłoża …………………………………………………….
………………………………………………………………………………..
11. Tropy zwodnicze, trop powrotny ………………………………………..
12. Możliwość kontroli pracy psa …………………………………………...
………………………………………………………………………………..
12. Czas i długość pracy na otoku …………………………………………..
13. Charakterystyka pracy psa na otoku ……………………………………..
………………………………………………………………………………..
14. Czas i długość gonu ……………………………………………………...
15. Ocena rodzaju gonu …………………………………………………...…
16. Ocena głoszenia podczas gonu (po tropie, na oko) ……………………...
………………………………………………………………………………..
17. Czas i miejsce stanowienia ………………………………………………
18. Zdolność do ucieczki postrzałka ………………………………………...
………………………………………………………………………………..
19. Sposób stanowienia i oszczekiwania ………………………………….…
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………………………………………………………………………………..
20. Zachowanie psa przy martwej zwierzynie. ……………………………...
………………………………………………………………………………..
21. Współpraca przewodnika z psem ………………………………………..
………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………..
22. Godzina zakończenia pracy, łączny czas pracy ………………………….
………………………………………………………………………………..
23. Łączny dystans pracy psa. Szacunkowa waga martwej sztuki. Miejsce
postrzelenia …………………………….………………………………….…
………………………………………………………………………………..
Podpisy sędziów:
Opracował

Wojciech Galwas
Członek Komisji Kynologicznej NRŁ

Fot. Ewelina Wysogląd
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Relacja z warsztatów dla przewodników
Zamek Bożejów 2020r
W dniach 26-28 czerwca 2020r. zostały zorganizowane
kolejne „Warsztaty dla przewodników posokowców i tropowców” na
terenie Nadleśnictwa Kluczbork i hotelu Zamek Bożejów. Z powodu
pandemii zmuszeni byliśmy kilkakrotnie przekładać terminy zajęć ale
ostatecznie udało się je zorganizować. Udział w szkoleniu wzięło 24
uczestników prowadząc takie rasy jak posokowce bawarskie,
posokowce hanowerskie, gończe polskie i gończe słowackie. Pięciu
uczestników zdobywało wiedzę dopiero z zamiarem nabycia psa, co z
doświadczenia uważam za bardzo dobrą kolejność w drodze do celu
jakim jest zostanie przewodnikiem psa tropiącego.
Udział w warsztatach służy zdobywaniu wiedzy dla
początkujących przewodników, poszerzeniu wiedzy przewodników z
doświadczeniem i są warunkiem koniecznym dla kandydatów na
członka klubu. Warsztaty klubowe są również okazją do oceny
postępu hodowlanego i sprawdzenia młodych posokowców.

Fot. Ewelina Wysogląd
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Podstawowym celem warsztatów jest jednak przekazanie wiedzy
potrzebnej do samodzielnego układania psa tropiącego do pracy w naturalnym
łowisku
Program szkoleniowy warsztatów był bardzo szeroki i zawierał
zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie:
- Metodyka zakładania ścieżek i pracy na sztucznych
niesfarbowanych ścieżkach tropowych,
- Akcesoria związane ze szkoleniem na sztucznych tropach,
- Zasady układania i przygotowania psa do pracy na naturalnych
tropach,
- Teoria zapachu,
- Zachowanie psa przy martwej zwierzynie,
- Posłuszeństwo i współpraca z przewodnikiem w terenie leśnym,
- Odłożenie i reakcja na strzał,
- Zasady pracy przy poszukiwaniu naturalnego postrzałka na
tropie, gonie, podczas stanowienia i po zakończeniu pracy,
- Akcesoria, bezpieczeństwo i zagrożenia związane z pracą na
naturalnym tropie przy poszukiwaniu postrzałków,
- Omówienie zachowania zwierzyny po strzale, relacje
myśliwych, a uzyskanie niezbędnych informacji przed
przystąpieniem do poszukiwania,
- Trening gonu dla młodych psów na trenażerze,
- Ekonomiczne aspekty poszukiwania postrzałków,
- Prawne aspekty poszukiwania postrzałków,
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- Zasady i sposoby współpracy z dzierżawcami i zarządcami
obwodów łowieckich,
- Ocena pracy posokowców i tropowców – imprezy krajowe i
zagraniczne,
- Kierunki i projekty zmian regulaminów oceny psów
myśliwskich.

Fot. arch. Ewelina Wysogląd

Uczestnicy, w trakcie trzech dni warsztatów, mieli
możliwość wypróbowania w praktyce zdobytej wiedzy teoretycznej
dotyczącej zasad zakładania i pracy na sztucznych, treningowych
ścieżkach tropowych. Każdy miał możliwość pracy pod okiem
doświadczonych przewodników posokowców, którzy na bieżąco
korygowali błędy i udzielali wskazówek dotyczących prowadzenia
psa na otoku.
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Predyspozycje młodych psów do gonu i stanowienia były
weryfikowane na specjalnym trenażerze imitującym uchodzącego
dzika. Szczególnie dla bardzo młodych psów jest to doskonałe
narzędzie treningowe zapewniającą pełną kontrolę nad treningiem.
Nie do przecenienia były dyskusje w mniej formalnej
atmosferze, często do późnych godzin nocnych. Atmosfera starego
zamku otoczonego lasami, z nocnymi odgłosami ożywionej przyrody,
sprzyjały snutym opowieściom. Znajomości i przyjaźnie zawiązane na
warsztatach często są kontynuowane przez długie lata i procentują w
naszych łowiskach.
Poplątania otoku
Darz Bór
Maciej Kopeć

Fot. Ewelina Wysogląd
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Użytkowość a etyka
W każdej dziedzinie życia istnieje prawo pisane i niepisane. Nie
wszystko da się ująć w paragrafy, a bezduszne stosowanie przepisów
też nie przynosi nikomu chwały. Ktokolwiek zainteresował się
łowiectwem, na pewno też słyszał o tradycjach, zwyczajach i etyce
łowieckiej. Nas przewodników posokowców, nierozerwalnej części
prawidłowego łowiectwa, etyka powinna szczególnie zajmować.
Dlaczego etyka jest tak ważna w łowiectwie? Bardzo trafnie
wyjaśnia to amerykański myśliwy i przyrodnik Aldo Leopold:
„Myśliwy zwykle nie ma żadnej publiczności, która nagradzałaby
oklaskami bądź dezaprobowała jego zachowanie. Wszystko to co
czyni, jest podyktowane przez własną świadomość, a nie przez
widownię”. Wynika z tego podstawowy wniosek, że adepci na
myśliwego, a następnie myśliwi muszą stawiać sobie bezwzględnie
bardzo wysokie wymagania. My przewodnicy posokowców tym
bardziej.
Aby przybliżyć zagadnienie etyki przytoczę jeszcze słowa
Edwarda Szałapaka, „…- ogół ocen i norm moralnych
obowiązujących w danym środowisku. Jest zrozumiałe, że
myśliwych-praktyków dotyczy to (…) znaczenie”. „Pozytywne,
względnie negatywne oceny moralne wyrażane przez środowisko
myśliwskie opierają się na kryteriach dobra i zła, godziwości i
niegodziwości, słuszności i krzywdy, szlachetności i podłości”. Tyle
tytułem wprowadzenia.
Dlaczego o tym piszę? Mam nadzieję, że „dmucham na
zimne”, ale częściowo zostałem zmuszony przez głosy dochodzące z
terenu, pod wpływem rozmów z przewodnikami i myśliwymi, którym
poszukiwali postrzałków członkowie naszego klubu. A zdarzyło mi
się nawet być świadkiem zachowania przewodnika, które nie przystoi
braci myśliwskiej.
Ocenę naszych zachowań można by podzielić na części, dotyczące:
- naszego stosunku do poszukiwanej zwierzyny,
- do naszych czworonożnych towarzyszy,
- oraz myśliwych i naszych kolegów „po otoku”.
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Fot. Ewelina Wysogląd

Obowiązki, jakie na nas ciążą w stosunku do poszukiwanej
zwierzyny, w dużej mierze powinniśmy spełnić przed podjęciem
poszukiwań. Ważnym aspektem jest szybkie i skuteczne uśmiercenie
zwierzyny, co jest możliwe tylko przy odpowiednich umiejętnościach
strzeleckich, które należy systematycznie doskonalić. Dochodzi do
tego jeszcze odpowiedni dobór broni, kalibrów i amunicji. Nie do
przecenienia jest poznanie zwyczajów, zachowania, budowy ciała,
śladów i tropów poszukiwanej zwierzyny. Za niespełnienie tych
warunków nikt nas karał nie będzie, ale by być w zgodzie z własnym
sumieniem i etyką łowiecką należałoby podjąć wysiłki zmierzające do
poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności.
Wiele osób w klubie jeszcze nie rozumie, że warunkiem
skutecznej i etycznej pracy na tropie, skracającej cierpienie zwierzyny
do minimum, są posokowce o odpowiednich cechach użytkowych. Z
reguły są to osoby o nikłym lub żadnym doświadczeniu na tropie. Dla
nich posokowiec to byle był „rudy z maską i kochany”. Nie wszyscy
muszą się na wszystkim znać, to jasne ale trzeba sobie uświadomić,
że wydajna i bezpieczna(!) praca na tropie jest możliwa tylko z
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posokowcami najwyższych lotów i tego sobie i wszystkim
przewodnikom życzę.
Biorąc pod uwagę nasz stosunek do posokowców, też dużą
część obowiązków należy spełnić na etapie przygotowań poczynając
od odpowiedniej opieki weterynaryjnej, treningu kondycyjnego
(bardzo ważne!), odpowiedniego odżywiania oraz dobrej jakości
sprzętu, który nie może psu przeszkadzać w pracy lub sprawiać ból.
W trakcie pracy na tropie musimy brać pod uwagę warunki pogodowe,
terenowe i wcześniejsze przygotowanie posokowca. Zapewnienie psu
wody do picia jest jedną z najważniejszych rzeczy, która może
zadecydować o sukcesie lub porażce na tropie, a w skrajnych
warunkach zdrowiu psa. U naszych zachodnich sąsiadów,
sprawdzenie na konkursie wyposażenia przewodnika w pojemnik na
wodę i jej brak powoduje dyskwalifikację.
W tak doborowym towarzystwie chyba nie muszę rozwijać tematu
rozmnażania psów z wadami wrodzonymi i brakiem cech
użytkowych.
Ostatnim punktem jest nasz stosunek do myśliwych z
którymi współpracujemy i naszych kolegów przewodników. Zdaję
sobie sprawę, że to drażliwy temat, ale ze względu na pełnioną funkcję
w zarządzie klubu i patrząc w przyszłość czuję się zobowiązany żeby
go poruszyć. Funkcjonujemy na bardzo rozległym terenie, ale jak na
razie jest to bardzo wąskie środowisko, a w dobie telefonii
komórkowej, internetu wieści rozchodzą się błyskawicznie. Ostatnio
po dość trudnej pracy na tropie, zanim zdążyłem wrócić do domu,
przemyśleć i podsumować ostatnie godziny, szczegółowy opis już był
w sieci.
Rozumiem zdrową konkurencję w łowisku, ale nie mylmy tego z
chorą ambicją kosztem zwierzyny. Wielokrotnie prosiłem kolegów
przewodników posokowców, żeby po mnie poprawili, jeśli tylko
istniało najmniejsze podejrzenie, że nie zrobiłem wszystkiego. I
chociaż zdecydowana większość prac potwierdzała niemożność
podniesienia postrzałka, to w przypadku sukcesu kolegi korona z
głowy mi nie spadła i czułem satysfakcję że jednak się udało. I bywało
tak, że następnym razem ja byłem poproszony o poprawienie po
koledze i jeśli był sukces to nie obnosiłem całemu światu, że kogo to
ja nie poprawiłem Jest to normalna praktyka profesjonalnych
przewodników. Na trudności na tropie wpływ ma wiele czynników
jak przepracowanie posokowca, cieczka u suki, cieczka u „suki
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sąsiada” wycieńczająca naszego psa, skrajne warunki pogodowe i
można by długo wymieniać. Często krytykujemy myśliwych, że nie
przyznają się do pudeł i nie ujawniają potrzeby poszukiwania
postrzałków. Nie bądźmy tacy sami. Najważniejsze dla nas
przewodników posokowców jest zrobienie wszystkiego co możliwe
by skrócić cierpienie rannej zwierzynie i odnaleźć postrzałka.

Fot. Ewelina Wysogląd

W kwestii poszukiwania postrzałków w naszym kraju jest jeszcze
wiele do zrobienia. Każdy z nas osobno niewiele tu zdziała, ale razem
możemy dużo, co jest coraz bardziej widoczne w środowisku
myśliwych. Niestety, niektórzy przewodnicy próbują nadrabiać
własne braki przedstawiając kolegów w niekorzystnym świetle. Nie
dzielmy naszego środowiska, nie idźmy tą drogą, dla wszystkich
starczy miejsca i możliwości wykazania się.
Pracując w OHZ Lasów Państwowych i mając takie
możliwości, zapraszam wszystkich chętnych do współpracy. Zależy
mi przede wszystkim na możliwości szkolenia się przewodników,
młodych posokowców i zdobywaniu przez nich tak ważnego w tej
profesji doświadczenia. Często selekcjonuję prace, mniej
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doświadczeni przewodnicy mają możliwość wyboru prac bardziej
obiecujących, bardziej doświadczeni często muszą zadowolić się
tylko sprawdzeniami. Jednak nadrzędną sprawą jest sprawna obsługa
polowania i podniesienie maksymalnej ilości postrzałków. Wiele osób
angażuje się bezinteresownie w pomoc w to zdobywanie
doświadczenia przez „młodych przewodników”,. Nie zawsze
szczęście dopisuje, a los równo i sprawiedliwie dzieli. Okazywanie w
takich sytuacjach frustracji, obrażanie kolegów, którym lepiej poszło,
świadczy o braku dojrzałości i profesjonalizmu i stawia pod znakiem
zapytania ideę takiego działania.
Nazwał bym również chorą ambicją, tzw. nadmierne parcie
na szkło i chęć sukcesu za wszelką cenę. Aż trudno mi było uwierzyć,
gdy myśliwy z drugiego końca Polski, przez telefon, relacjonował mi
sytuację, gdzie przewodnik proponował odstrzelenie napotkanego
zdrowego dzika, żeby móc tylko wykazać się sukcesem! Pozostawiam
to bez komentarza.
Chciałbym jeszcze wspomnieć o naszej współpracy z
myśliwymi. Ważną naszą rolą, oprócz poszukiwania postrzałków, jest
edukowanie myśliwych. Brak wiedzy jest największą przeszkodą
etycznego, prawidłowego łowiectwa. Przestrzegajmy zawsze naszych
tradycji i zwyczajów, dekorując odnalezioną zwierzynę ostatnim
kęsem, pieczęcią, a myśliwego złomem. Bardzo delikatnie i z
wyczuciem „sprzedawajmy” im naszą wiedzę. Nigdy nie zapomnę rad
Śp. Kol. Janka Kierznowskiego, że nie należy strofować myśliwych i
udowadniać, że jesteśmy najmądrzejsi. Najważniejsze, żeby mieli do
nas zaufanie i zgłaszali postrzałki, a wiedza przyjdzie z czasem. Nie
zapominajmy też, że często jesteśmy gośćmi w obwodach gdzie
poszukujemy postrzałków.
Zasygnalizowałem tu kilka palących problemów i na pewno
nie wyczerpałem tematu. W każdej społeczności pojawiają się
konflikty, ale ważne jest w jaki sposób będziemy je rozwiązywać.
Myślę, że jeszcze niejeden raz, z koleżankami i kolegami, będziemy
na tematy dyskutować.
Doradca ds. użytkowości
Darz Bór
Maciej Kopeć
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Zanim zostaniesz przewodnikiem czerwonego psa
Pies w łowach towarzyszył człowiekowi od chwili jego
udomowienia. Tak więc naturalną rzeczą jest, że myśliwy i pies
stanowią integralną całość. Sęk w tym, że nie każdy z nas ma
możliwości, aby stać się szczęśliwym posiadaczem czworonoga.
Zanim zastanowimy się i podejmiemy decyzję o kupnie psa,
musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bycie jego właścicielem jest
wielką radością, ale również pociąga za sobą szereg obowiązków z
tym związanych. Począwszy od odpowiedzialności za psa jak i
również odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez
naszego pupila. Od początku musimy zadbać o zdrowie i prawidłowy
rozwój naszego podopiecznego. Chodzi tu o właściwe żywienie jak i
profilaktykę zdrowotną, w tym szczepienia ochronne. Nikt jeszcze nie
zdjął z posiadaczy psów obowiązku corocznego szczepienia przeciw
wściekliźnie.
Poza wymienionymi powyżej ogólnymi rzeczami chciałbym
wyartykułować jeszcze kilka innych, które dotyczą w szczególności
psów myśliwskich.

fot. Robert Iwicki
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Warunki bytowe
Pies większość czasu przesypia. Ocenia się, że zajmuje to mu
12-14 godz. na dobę. Resztę czasu powinien spędzać na aktywności
fizycznej i rozpoznawaniu bodźców. Pies poznaje świat przez węch,
więc musimy umożliwić mu wykorzystanie nosa na odpowiedniej
przestrzeni. Nie możemy ograniczyć go w poznawaniu świata do
kilkudziesięciu metrów kwadratowych mieszkania czy działki.
Skoro w życiu psa sen spełnia bardzo ważną rzecz, zadbajmy o
odpowiednie legowisko dla niego. Najlepiej aby nasz podopieczny
miał swój kojec na zewnątrz. Jest to o tyle ważne, gdyż wówczas jego
organizm jest w stanie wytworzyć gęstą sierść odporną na trudne
warunki atmosferyczne.
Czas

Postawmy sobie pytanie czy dysponujemy odpowiednią
ilością czasu aby wychować, ułożyć a następnie pracować z psem na
polowaniu? Przy tym miejmy na uwadze to, że będziemy często
proszeni przez innych kolegów o pomoc i to w sytuacjach najmniej
dla nas spodziewanych np. późnym wieczorem, przed ważnym
spotkaniem, podróżą lub imprezą rodzinną. Czy jesteśmy skłonni do
poświęceń rzucając pracę zawodową, życie rodzinne i towarzyskie,
aby iść z pomocą ze swoim towarzyszem łowów, często w
niekorzystnych warunkach pogodowych i budząc się jeszcze długo
przed wschodem słońca?
Każda chwila spędzona z psem w łowisku wzbogaca jego
doświadczenie, co będzie owocowało jego lepszą i efektywniejszą
pracą. Sami powinniśmy zabiegać o to, aby nasz pies pracował dużo i
jak najczęściej. Przy tym nie powinniśmy oczekiwać jakiejś
gratyfikacji ze strony osób, którym pomagamy, a przynajmniej nie
powinno to być naszym nadrzędnym celem, lecz służba przyrodzie.
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Nasz charakter
Jeśli odpowiedzieliśmy sobie na pytanie – czy mamy czas i
odpowiednie warunki bytowe dla posiadania psa, to teraz zastanówmy
się nad tym, czy posiadamy odpowiednie cechy charakteru jakie
powinien mieć dobry mener. Wychowanie i ułożenie psa wymaga od
nas cierpliwości, spokoju, konsekwencji. Nie możemy ulegać
gwałtownym emocjom, gdyż pies bardzo dobrze to odczuwa i szybko
zniechęca się do pracy. Stosujmy raczej metodę „marchewki” aniżeli
„kija”. Bądźmy konsekwentni w wykonywaniu poleceń przez psa i
często go nagradzajmy za dobrze wykonane zadania. Odpowiednie
cechy charakteru menera są ważne podczas całego procesu
wychowania i ułożenia psa jak również podczas dalszej pracy z nim.
Oczywiście możemy pójść na skróty i pominąć dwa ostatnie
akapity oddając psa na szkolenie w obce ręce, ale wówczas traktujemy
naszego członka rodziny jak maszynkę do wykonywania żądanych
poleceń i zatraca się więź między myśliwym a jego wiernym
kompanem. Poza tym niektóre rasy bardzo się przywiązują do swoich
właścicieli i bardzo trudno znoszą rozłąkę. Jeśli chcemy odnosić
sukcesy na polowaniu z naszym towarzyszem, musimy poświęcić się
mu bezgranicznie często rzucając na szalę pracę, rodzinę, znajomych.

fot. Robert Iwicki
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Cechy fizyczne
Należy też mieć świadomość, że praca z psem to
przysłowiowy „ciężki kawałek chleba”. Wymaga od nas zdrowia,
kondycji i przygotowania fizycznego. Rozpoczynając pracę za
postrzałkiem nie wiemy ile kilometrów przyjdzie nam pokonać ani w
jakich warunkach. Szczególnie ciężką pracą jest dochodzenie rannego
dzika, który nie omieszka przejść przez najgęstsze kępy tarnin,
świerków, wierzb, bagien i trzcinowisk. Jeleń natomiast jest
długodystansowcem i rozpoczynając pracę na tym zwierzęciu musimy
być przygotowani na kilka a nawet kilkanaście kilometrów marszu po
nierównym terenie.
Nie kupujemy psa tylko dla siebie
Wielu ludzi traktuje psa jako kolejny rekwizyt u boku
myśliwego jak broń czy lornetka. Tak też przedstawiają to reklamy i
media. Jest to błędne mniemanie, gdyż jak to starałem się powyżej
wykazać nie każdy myśliwy musi być menerem. Jeśli polujemy w
jakiejś wspólnocie myśliwskiej (koło łowieckie, okręg) to naturalną
rzeczą jest, że powinniśmy sobie pomagać i wzajemnie się wspierać.
Jeśli w jednym kole jest kilku pasjonatów kynologii, to mogą się oni
wzajemnie uzupełniać posiadając psy różnych ras i do różnych
zastosowań.
Sprzęt i ubranie
Praca z psem wymaga od nas zaopatrzenia się w niezbędny
sprzęt. Są to na pewno dobra obroża i otok. Reszta nie jest niezbędna
ale na pewno znacznie ułatwia pracę z psem. Zaliczył bym tu zestaw
do nawigacji (garmin lub tracker), odpowiednia broń do
dostrzeliwania postrzałków kaliber minimum 7 mm, wygodne i
nieprzemakalne ubranie, odpowiednie obuwie, dobra latarka.
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W tych kilku słowach starałem się uzmysłowić potencjalnym
przyszłym właścicielom czworonogów z czym trzeba się zmierzyć
chcąc zostać ich przewodnikiem. Jeśli jednak znajdą się myśliwi,
którzy pomimo to podejmą się trudu wychowania, ułożenia a później
służenia pomocą innym kolegom w polowaniu, to apeluję w moich
słowach do członków zarządów kół łowieckich o wspieranie takich
osób na wszelki możliwy sposób np. w zwolnieniu z prac
gospodarczych, zakupu odpowiedniego sprzętu czy porządnego
ubrania ochronnego.

Robert Iwicki

fot. arch. Robert Iwicki
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Poszukiwanie postrzałka jelenia szlachetnego – i daleko idące
wnioski.

Na wstępie opisu jednej z moich prac chciałbym dodać, że
mój posokowiec bawarski IRA z Łąkorza, 2020 rok zakończyła z
sumą 48 podjętych prac w tym podniesionej zwierzyny; jeleń byk – 6,
jeleń łania – 7, jeleń cielę – 3, sarna rogacz – 3, dzik – 7.
Ktoś może zadać pytanie - Czy poszukiwanie postrzałka,
pomimo dużego wysiłku menera i jego psa sprawia przyjemność?
Uważam, że ogrom emocji, które towarzyszą pracy na tropie idąc za
posokowcem bawarskim są bezcenne a każda pojedyncza praca jest
wielką i pozytywną dawką wniosków, przemyśleń oraz poddaje
sprawdzeniu czy pomiędzy menerem a jego posokowcem jest więź,
która pokona wszelakie trudności tropienia.
Poszukiwania postrzałka, które zamierzam opisać pozwoliły
mi wyciągnąć bardzo daleko idące wnioski, kiedy to mener powinien
bezgranicznie wierzyć psu.
Była to niedziela 13.09.2020 r. O godz. 5:10 zadzwonił
telefon, a po drugiej stronie mój kolega Łowczy z WKŁ nr 135
„Cyranka”. W trakcie rozmowy Kolega Łowczy informuje mnie, że
właśnie podczas polowania dewizowego myśliwy z Austrii, którego
podprowadzał oddał strzał do jelenia szlachetnego (byka). Po oddaniu
strzału reakcji byka nie zauważyli ale na miejscu zestrzału jest
pojedyncza kropla farby, a byk oddalił się w pobliskie zarośla. Kolega
Łowczy dodał, że z myśliwym z Austrii i z jego kolegą przeszukali
w/w zarośla ale byka i potwierdzeń jego postrzelenia brak.
Umówiliśmy się na godz. 07:30 w obwodzie nr 200. Na miejscu
Kolega Łowczy przekazał mi istotne informacje tj. kaliber broni
strzelającego to 7x64 – czyli szybka kula, odległość z jakiej strzelał to
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około 70m – blisko jak dla tej kuli, myśliwy strzelał z pastorału celując
w komorę, a byk stał na blat. Przyznałem wówczas, że warunki do
oddania strzału nie były złe ale coś poszło nie tak. Zapytałem się
ponownie, jaka była reakcja byka po strzale, otrzymałem odpowiedź,
że prawdopodobnie byk lekko podskoczył. Zbliżając się do zestrzału
Kolega Łowczy wskazał mi tą pojedynczą krople farby, którą
zaznaczył białą chusteczką oraz dodał, że prawdopodobnie byk
oddalił się w zarośla patrząc na wprost od zestrzału, a zarośla te
zostały przez nich dokładnie sprawdzone. Poprosiłem myśliwych aby
zostali w pewnej odległości a ja sam z Irą podejdę do zestrzału i
dokonam jego oględzin. W odległości 10 m odłożyłem Irę i
podchodząc do zestrzału zaobserwowałem tylko tą wspomnianą
pojedynczą krople farby przy której leżała chusteczka. Zauważyłem
również jak od zestrzału w kierunku na wprost do zarośli jest
wydeptana trawa przez kolegów myśliwych, którzy sami próbowali
szukać byka. Wracając do Iry zauważyłem, że jeden z myśliwych
dewizowych wyciągnął telefon i zaczął nagrywać moją pracę.
Pomyślałem wtedy, że jeszcze mi tylko tego brakowało aby coś poszło
nie tak z tropieniem tego byka. Dokonując samokontroli aby moje
nerwy nie udzieliły się posokowcowi, podszedłem do Iry i wydałem
komendę SZUKAJ. Ira ochoczo ruszyła w stronę zestrzału i po
krótkim jego zbadaniu rusza ostro na trop ale co ja widzę, ona od
zestrzału rusza w lewą stronę i w ogóle nie prowadzi mnie do
wskazanych na wprost zarośli. Ja oczywiście ruszam za moim
posokowcem ale oglądam się na kolegów myśliwych, którzy są wielce
zdziwieni kierunku pracy psa. Wtedy miałem kłębek myśli - iść dalej,
ściągać psa z tropu? Pomyślałem – ale wstyd, a na dodatek jeden z
myśliwych z Austrii to wszystko nagrywa – ale dałem plamę.
Wówczas jak grom z nieba dociera do mojej głowy wskazówka, którą
kiedyś otrzymałem od wybitnego menera – „że jak na tropie będzie
się tobie kiedyś wydawało, że źle idziecie, a twój posokowiec będzie
przyspawany do tropu to: PAMIĘTAJ WIERZ PSU, bo co ty możesz
zrobić? Kiedy posokowiec nie znajdzie, ty też nie znajdziesz. Trudno,
szybka decyzja i połączony otokiem ze swoim posokowcem
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podążamy po tropie. Ira jak przyspawana do tropu przedziera się przez
młode brzózki, zatacza kółka przy niewielkich świerkach i znowu
prowadzi z kufą przy ziemi. Mijają setki metrów a potwierdzeń brak.
Znowu pytania nasuwają się same, czy dobrze idziemy a może jednak
Ira się pomyliła ale pracuje bardzo dobrze, no i na zestrzale tylko
pojedyncza kropla farby – to może dlatego? Patrzę na garmina i widzę
jak na liczniku pracy psa wybija 1400 m a byka nie ma. W końcu
dochodzimy do młodych brzózek za którymi zaczynają się łąki i do
mojej głowy dociera myśl, że byk najprędzej na łąkach przyśpieszył i
oddalił się już bardzo daleko, a strzał myśliwego okazał się obcierką.
Nagle kiedy zbliżamy się do wyjścia z tych brzózek Ira zatrzymuje się
i coś sprawdza. Podchodząc, zauważam większą ilość farby, a Ira
ostro odbija w prawo i idziemy skrajem tego lasku, gdzie co jakiś czas
jest potwierdzenie. Wówczas po kilkudziesięciu metrach Ira podnosi
kufę wysoko i to daje mi znak, że chyba byk jest niedaleko. W końcu
moim oczom ukazuje się zgasły ale jakże przepiękny jeleń szlachetny.
Po oględzinach tuszy stwierdzamy postrzał na miękkie. Euforia,
euforia, euforia - a uściski ode mnie dla Iry nie mają końca. Kolega
Łowczy i myśliwi dewizowi z Austrii zadowoleni a ja szczególnie - z
kolejną cegiełką doświadczenia.

Dariusz Olszewski
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Fot. arch. Dariusz Olszewski
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Sylwestrowa Zabawa
Jeśli „bawisz” się ze swoim psem w poszukiwanie
postrzałków nie znasz dnia ani godziny, kiedy przyjdą niespodzianki.
Bywa, że prace zaczynają się równie niespodziewanie, jak i się nagle
kończą. Nie planuj niczego, nawet zabawy sylwestrowej, bo może z
tego nic nie wyjść. I nie bądź zbyt ambitny, bo to czasami na zdrowie
źle wpływa. Taka sentencja przyszła mi do głowy z końcem 2020
roku. Ten stary, dobry dla nas rok, postanowił nas pożegnać tak,
abyśmy go długo pamiętali i …..dobrze wspominali!.
Po ostatniej łani, która nas przeczołgała w wodnej kąpieli
uznałem, że godnie pożegnaliśmy ten stary rok!. A tu nagle 30.12.
2020 r. jadąc samochodem w godzinach przedpołudniowych, dzwoni
przewodnik posokowca Marek. Odbieram i słyszę……jadę na
pogotowie, pomożesz ! I jak w filmie Alfreda Hitchcocka….łączność
się urywa! Po dłuższej chwili dodzwaniam się do niego i opowiada
mi, że pracował ze swoim bawarem Dzwonkiem na tropie dzika. Po 4
km tropienia dotarli nad brzeg Wisły, gdzie pies w krzakach już zaczął
głosić i nagle on…..wchodzi na rozbitą butelkę postawioną na sztorc!
….Tym razem to przewodnik posokowca potrzebował szybkiego
ratunku. To dochodzenie niestety błyskawicznie zakończył u chirurga,
ale będąc na pogotowiu…..prosi o pomoc kolejne….. pogotowie, tyle
że postrzałkowe! Oczywiście spotykamy się za 3 godz. nad Wisłą.
Marek ze „sztywną” nogą, pilnuje już tym razem samochodów a ja z
jego kolegą ruszamy. Cezar ma dokończyć to, co zaczął Dzwonek….
Ruszamy ostro z kopyta i po 400 m dochodzimy do głębokiej rzeczki
o szer. 5 m, która jest granicą ich obwodu. Cezar ją przepływa bez
wahania i czeka na mnie. Więc pytam kolegi o najbliższy mostek. Ten
jednak zdecydowanie odpowiada……..że kończymy dochodzenie !
Zapytany o powód tej decyzji odpowiada, że dzik strzelany był na łeb,
więc pewnie otrzymał postrzał na chyb i znajduje się już na wiślanej
wyspie. Twardo obstaje przy swojej decyzji, mimo że ja straciłem 1
godz. aby pokonać te 50 km i tu do nich dojechać! Jestem
niezadowolony, ale otrzymuję w kuluarach inne, dodatkowe
wyjaśnienie, które do mnie przemawia. Koledzy z sąsiedniego Koła
podobno nie życzą sobie dochodzenia postrzałków na ich terenie, bo
to im płoszy zwierzynę !!! Jestem w stanie w to uwierzyć, bo trafiła
mi się sytuacja, gdzie myśliwy, któremu znalazłem dzika prosił o
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dyskrecję i to wobec jego własnego zarządu koła. Powodem było to,
iż jak wyjaśnił, nie życzą sobie oni „obcych” w „ich” terenie!!?
Ot i cała Polska…..nasza !.

Fot. Wojciech Dulski

Wieczorem rozmyślając o zawiłościach naszego myślistwa,
otrzymuję telefon. W „Przesmyku” kolega Tomek strzelał do odyńca,
który uszedł. Jest farba, ale ich dwa pieski nie dały rady. Umawiamy
się więc na rano. A rano okazuje się, że pracy może być więcej. Jest
jeszcze jeden dzik do szukania i drugi do kontroli…. Zaczynamy więc
od odyńca….. Ten na zestrzale nic nie zostawił, ale jak mówią, po 200
m była farba i skończyła się po 500 m na leśnej przecince.
Podejrzewają postrzał na miękkie. Ruszamy od tej przecinki….
Cezar szybko łapie trop i nie tracimy czasu. Po 2 km dochodzimy do
rozległego, zwartego, bagiennego trzcinowiska. I mina mi rzednie!
Takich miejsc się boję!!. Cezar w nie wchodzi i widzę na ekranie Alfy,
że po 50 m dochodzi do rzeki. Gwiżdżę i zawracam go, bo za nią jest
również rozległe trzcinowisko i bagna, a rzeka jest nie do przejścia!!
Rozsądek mówi mi, że w tym terenie, to taki odyniec nas prędzej
upoluje, niż my jego! Tomek też zdaje sobie sprawę ze sporego
ryzyka. Zapada decyzja, że niestety odpuszczamy!.
Przyjeżdżają po nas koledzy i jedziemy do drugiego,
postrzelonego dzika. Może ten będzie rozsądniejszy i za kryjówkę
wybierze trochę lepszy teren. Strzelali co prawda na suchym lesie, ale
gdzie on nas doprowadzi, tego nikt nie wie. Prawdopodobny postrzał
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na miękkie… Cezar ponownie z ochotą zapina się na trop i ruszamy
ostro, jak przystało na pogotowie. Ale radocha kończy się po 1 km.
U nich wszystkie dziki są niestety złośliwe i idą w bagna! Ten, o tyle
był przyzwoitszy, że ciągnął krzakami porosłymi na podmokłym,
bagiennym terenie z mniejszą ilością trzcin. I co najważniejsze, szedł
wzdłuż suchego lasu. Więc Cezar za nim zmierzał w tym labiryncie a
my po brzegu lasu. Odległość między nami wynosiła ok. 80-100 m i
tak pokonaliśmy ok. 800 m. Nagle widzę na ekranie, że pies zwolnił i
jesteśmy już na jego wysokości. Nie ma na co czekać, więc nurkuję w
ten labirynt, bo słyszę, że głosi ! Po chwili pies cichnie a Tomek mówi,
że słyszał uciekającą zwierzynę. Załączam kamerę i walę przez krzaki
do mojego orła. Jestem zaniepokojony, bo stoi w miejscu i się nie
przemieszcza. Gdy wreszcie dotarłem do nich okazało się, że
znaleziony dzik był jeszcze całkowicie ciepły i wiotki, ale już
martwy… Tym sposobem w starym roku doszliśmy do 99 postrzałka
przy pracy nr. 205… Niestety cyfra ta stała się zarzewiem, mojej
rozbuchanej tym wydarzeniem ambicji. Myśl, o tym jak dobrze
byłoby zakończyć rok równą setką znalezionych postrzałków, jak się
później okazało, sporo mnie kosztowała… Oczywiście musiałem
wyłączyć kamerę w trakcie transportu warchlaka, bo w tym terenie nie
było to łatwe wyzwanie i nawet Tomkowi puszczały nerwy, a
helikopterem niestety nie dysponowaliśmy!.

Fot. Wojciech Dulski
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Po tym sukcesie, przyszedł czas na kontrolę trzeciego dzika.
Brak śladów trafienia i kula znaleziona w pniu drzewa, wydawało się,
że wyjaśnia wszystko. Cezar jednak był innego zdania i wybrał dzika,
który o dziwo, nie wiał z watahą. Uciekł w przeciwnym kierunku!
Przeszliśmy za nim 2 km, bez żadnych potwierdzeń trafienia na tropie.
Osobiście sądzę, a wręcz jestem pewien, że mogła to być obcierka
patrząc na zapał psa i jego zaangażowanie. Tym niemniej
przerwaliśmy tą pracę….
Myśląc o tym 100 postrzałku zasugerowałem wcześniej
kolegom, że jeśli objedziemy bagna, do których wszedł odyniec
(szukany jako pierwszy) i jeśli z nich wyszedł, to przy szczęśliwym
trafie, Cezar powinien podjąć jego trop. Zwyciężyła ta koncepcja!
Koledzy chętnie na to przystali, a mnie wyświetliła się w myślach ta
okrągła setka dojść, no i zdjęcie z medalowym orężem! Szybko
powiadomili sąsiednie koło i już byliśmy z drugiej strony bagna i
trzcin. Na Alfie widziałem miejsce, gdzie Cezar był przy tej rzece.
Teraz znajdowaliśmy się na brzegu bagien i lasu, w odległości ok. 300
m gdzie wtedy dotarł Cezar, z drugiej strony trzcin i rzeki…
Szedłem tym brzegiem bagna, a Cezar spokojnie sprawdzał teren
przed nami. Po ok. 200 m nagle zakręcił w prawo do lasu i pociągnął
w głąb. Zatrzymałem go na leśnej drodze, którą wcześniej
przejeżdżaliśmy. Zadzwoniłem do kolegów i za chwilę byli już przy
nas. Tomek ruszył ze mną a Cezar, aż z radości podskoczył słysząc
komendę „idź” i widząc co się szykuje!!... I tak zaczął się nasz
maraton !!... Wątpliwości, że idziemy za tym dzikiem co trzeba nie
było, bo on miał stopę „krokodyla”!!! Ten rozmiar buta z pewnością
nie ma żaden dzik, w promieniu 200 km….! W niepamięć poszła
zasada, że jeśli zwierz nie kładzie się do 3-4 km, to szanse jego dojścia
są znikome. Ambicja przysłoniła rozsądek. Tak brnęliśmy przez las,
przez młodniki, gęstwiny i mokradła. A gdy widzieliśmy co chwila
lepsze miejsce na legowisko dla dzika, to adrenalina szła nam w górę.
Dzik jednak pokonywał nie tylko leśne drogi ale i asfaltowe. W końcu
wyszedł na pola, by jak powiedział Tomek, pewnie schronić się w
nadwiślańskich chaszczach. A mnie znów ponownie zaświtała
nadzieja... Pokonaliśmy wał przeciwpowodziowy i już nad samą
Wisłą taranowaliśmy kolejne krzaki. I nagle rozczarowanie!... Stoimy
nad wodą… a dzik popłynął na wyspę!! Jestem podłamany brakiem
możliwości pokonania tej przeszkody. Ale przyjeżdżają koledzy i
jeden z nich mówi, że kilometr dalej powinna być tzw. główka, czyli
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wał usypany z kamieni w poprzek wody. Niewykluczone, że tą drogą
można będzie dostać się na wyspę. Jedziemy w to miejsce i
rzeczywiście, z problemami, ale ja z Cezarem lądujemy na niej.
Tomek ma dosyć i zostaje… Ruszamy we dwóch z moim orłem.
Zmierzamy wyspą w dół dobry kilometr, do miejsca przeprawy
naszego olbrzyma. Jednak dotarcie do tropu na wyspie nie było łatwą
sprawą, bo dziki wzdłuż brzegu zryły każdy centymetr gruntu… Ale
w końcu idąc tymi kraterami, dotarliśmy na miejsce! Cezar po
obdukcji tej nabrzeżnej, wodno - błotnej topieli, łapie trop i znowu
zasuwamy. I nareszcie po ok.400 m… ma GO !! Słyszę jego głoszenie
w tych chaszczach, ale są za daleko i jeszcze ich nie widzę! Niestety
dla nas, ten stary, mądry odyniec nie stawiał się, nie rżnął kozaka,
tylko wziął nogi za pas i popędził w górę wyspy. Wróciliśmy prawie
tam skąd przyszliśmy, tyle że Cezar doprowadził mnie na plażę, do
miejsca z którego nasz zbieg popłynął na przeciwległy brzeg.
Tym oto sposobem w pracy nr. 207-20 r. stary mądry odyniec
przypomniał staremu myśliwemu, że w tych dochodzeniach cuda się
nie zdarzają!! Jeśli nie ma porządnego postrzału, to i cudów też nie
ma… Więc zasadę tzn. 3-4 km trzeba przestrzegać, chyba że się ma
żelazną kondycję! Kamienistą główkę, którą wracaliśmy na brzeg,
można powiedzieć, że pokonywałem na czworaka. Długo czułem te
(łącznie) 17 km wędrówkę w nogach… A niestety noc sylwestrową
spędziłem w pozycji horyzontalnej z żoną, która patrzyła na mnie z
politowaniem! Tym niemniej, mimo totalnego zmęczenia, jestem
bardzo zadowolony!
Koledzy głoszenie Cezara słyszeli, dzika doszliśmy, a że naszego
zeszłorocznego bilansu nie domknęliśmy do pełnej setki, to mamy o
co walczyć z Cezarem w tym nowym 2021 roku !!!

Wojciech Dulski
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O czym należy pamiętać szukając saren.
Często słyszy się wśród myśliwych, że sarna jest „miękka na strzał”,
a szukanie postrzałka sarny nie stanowi dla psa żadnego problemu.
Nic bardziej mylnego. To właśnie postrzałek sarny niejednokrotnie
jest nie lada wyzwaniem dla tropiącego duetu.

Fot. Bartłomiej Możdżeń

Przede wszystkim trudność jest spowodowana tym, że waga sarny
rzadko kiedy przekracza 20 kg, a co za tym idzie, postrzałek nie
pozostawia zbyt obfitej ilości odwiatru na tropie. Rogacz podążający
w suchej porze roku polem kukurydzy lub ścieżką technologiczną nie
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pozostawia na wysuszonej i twardej ziemi praktycznie żadnego
odwiatru. Dobrze jest, gdy pies który tropi takiego postrzałka pomaga
sobie szukając otarć na łodygach i liściach. Jeśli jednak pies nie jest
nauczony wspomagać się zapachem znajdującym się powyżej jego
głowy podniesienie postrzałka może okazać się niemożliwe. Dlatego
starajmy się w porze letniej zaczynać pracę o świcie kiedy ziemia po
nocy jest wilgotna, a zapach postrzałka nie wyparował wraz z
podnoszącą się temperaturą. Wczesne rozpoczynanie pracy na
postrzałku ma też tę zaletę, że farba lub treść żołądka nie zostały
„zjedzone” przez muchy.
Jak wiemy sarny są zwierzętami bardzo terytorialnymi i niechętnie
opuszczają swoją ostoję w przypadku zagrożenia. Tropiąc postrzałka
sarny należy się spodziewać, że będzie on próbował nas zmylić
chodzeniem w kólko po niewielkim obszarze, tropami powrotnymi i
będzie krzyżował swoje tropy
Pamiętam jak kilka lat temu
towarzyszyłem koledze w poszukiwaniu rogacza, który strzelany
wieczorem zniknął w około 3 hektarowym suchym bagnie
porośniętym trzciną. Przez ponad 1,5 godziny chodziliśmy po tym
bagnie zataczając coraz to mniejsze kręgi tylko sporadycznie
znajdując potwierdzenie. Był lipiec, słońce prażyło, a w trzcinowisku
tlenu było coraz mniej. Pomału zaczęliśmy tracić nadzieję na
powodzenie poszukiwania. Jedynie posokowiec kolegi nie chciał
przestać tropić. Byliśmy już mocno sfrustrowani chodzeniem w kółko
gdy pies wypracował odbicie i zaczął nas prowadzić z powrotem do
brzegu bagna. Tam w gęstym zakrzaczeniu złapał mocno
zgorączkowanego rogacza, który był postrzelony na wysoką tylną
cewkę. Zachowanie rogacza wyjaśniło się, gdy przyjechał myśliwy.
Wieczorem próbowali na gorąco z jagdterrierem dojść rogacza, a ten
czując i słysząc podążających za nim ludzi, chodził w kółko po ostoi
czym wyprowadził jagdterriera na manowce. Niby „tylko” sarna, a
poziom trudności bardzo wysoki!
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Postrzałek sarny niejednokrotnie ucieka do najbliższych zarośli lub do
lasu i tam zatrzymuje się na kilka chwil. W tym miejscu znajdujemy
często kilka kropel więcej farby niż na dotychczasowej trasie ucieczki.
Nie jest to jednak łoże, w którym zwierz się położył, a jedynie miejsce
w którym postrzałek stał i zastanawiał się co dalej. Sarny często
wykorzystują te kilka chwil na obserwację terenu gdzie żerowały i
skąd padł strzał. Chcą wiedzieć co im się przytrafiło. Dlatego ważnym
jest, aby nie iść zaraz po strzale na zestrzał, a poczekać kilkanaście
minut i pozwolić postrzałkowi spokojnie oddalić się kawałek dalej,
gdzie z pewnością znajdziemy martwą już sztukę lub podniesiemy
zgorączkowaną sztukę z ciepłego łoża. Gdy sarna zobaczy jednak
myśliwego próbującego znaleźć zestrzał lub nawet podążającego jej
tropem, spłoszona oddala się skokami pozostawiając niewiele
odwiatru, a wiedząc że ktoś podąża jej śladem zaczyna robić tropy
zwodnicze, powrotne i pętle. Niekoniecznie najprostsze zadanie dla
psa.
Jako przewodnicy posokowców pamiętajmy też o pewnym
powtarzającym się zjawisku. Początek sezonu na rogacze stanowi w
dalszym ciągu dla wielu myśliwych początek sezonu myśliwskiego.
Ich ostatnie polowanie to niejednokrotnie ostatnia styczniowa
zbiorówka w kole. Z odstrzałem w rękach udają się na polowanie na
majowego kozła jednak gdy przychodzi do oddania strzału zamykają
oczy i lekko spinają się co owocuje zdołowanym lub po prostu
nieprecyzyjnym strzałem. Tendencja ta zmienia się wraz z trwającym
sezonem. Im wyższa wegetacja tym częściej będziemy mieć do
czynienia ze strzałami walącymi rogacza w ogniu, który jednak po
chwili wstaje i uchodzi. Postrzały na wyrostki kolczyste kręgosłupa
to jedne z najtrudniejszych i najbardziej wymagających. Potwierdzeń
będzie niewiele, najczęściej obtarcia na zbożu lub liściach Pies
podłożony na trop takiego postrzałka musi być doświadczony i
wydajny w pracy na tropie.. Musi też być w stanie dogonić postrzałka
w gonie. Po np. 1,5 kilometrowej pracy na otoku w słońcu pies może
nie być w stanie złapać uciekającego rogacza. Mając w okolicy
140

140

kolegów posiadających ostre wyżły lub gończe poprośmy ich, aby w
zupełnej ciszy prowadzili swojego psa zaraz za naszymi plecami i
puścili go na nasz sygnał za postrzałkiem wraz z posokowcem.
Najwyższym priorytetem zawsze jest podniesienie postrzałka, który
latem nawet z powierzchownym postrzałem może paść, a naszym
zadaniem jest temu zapobiec!
Bartłomiej Możdżeń

Fot. Ewelina Wysogląd
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Międzynarodowa Ocena Pracy Posokowców im. Jana
Kierznowskiego
Na terenie Nadleśnictwa Kluczbork odbyła się jedna z
najważniejszych imprez kynologicznych na sztucznym tropie dla
posokowców - Konkurs im. Jana Kierznowskiego.
Nie moją rolą jest pisanie sprawozdania z tego wydarzenia . Uczynić
to może baczny obserwator, nie zaangażowany we współzawodnictwo
i nie skupiający uwagi wyłącznie na swoim psie.

Fot. Ewelina Wysogląd

Chce napisać o wadze tego, jedynego w swoim rodzaju, święta
kynologii łowieckiej dla środowiska przewodników posokowców z
uwagi na rangę i osobę jego patrona, wieloletniego przewodniczącego
Naszego Klubu Posokowca Jana Kierznowskiego. Wielkiej postaci
świata ,,czerwonego psa’’.
Z klubowych źródeł możemy dowiedzieć się o wieloletnim związku z
łowiectwem Pana Jana, ale istotę postawy naszego nauczyciela
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oddają te słowa, zamieszczone po jego odejściu do Krainy Wiecznych
Łowów (17.10. 2017 r.), umieszczone na naszej klubowej stronie;
„Był przewodnikiem, hodowcą i wielkim miłośnikiem posokowców.
Przede wszystkim dla wielu z nas był wspaniałym nauczycielem,
mentorem i przyjacielem. Jego pełna życzliwości i dobroci postawa
wobec innych pozostanie na zawsze w pamięci tych, którzy go znali’’
Wspomnę, że przez wielu, którzy go znali, Pan Jan zwany był Janem
Dobrym, który umiłował najszlachetniejszą rasę-posokowca i ludzi z
nim pracujących…
Pan Jan był człowiekiem ciepłym i życzliwym. Mentorem
pokazującym drogę, w którą się wybrał człowiek z psem. Drogę która
wielu z tych, którzy do świata ,,czerwonego psa” trafili ,,przez psa”
zawiodła do łowiectwa w poczuciu spełnienia życiowej pasji.
Pan Jan miał ten dar, że nie dzielił NAS na polujących i niepolujących.
Z równą radością witał w gronie klubowiczów i tych którzy w kniei
od wielu lat realizowali się łowiecko, jak i tych, którzy z MIŁOŚCI
do rasy dopiero wkraczali na tą krętą i wyboistą drogę.
Już jako Honorowy Prezes naszego Klubu pomimo ciężkiej choroby,
z którą się zmagał, pomimo tego, że otarł się o śmierć, na klubowych
spotkaniach witał wszystkich uśmiechem i ciepłym uściskiem,
zwracając się zawsze po imieniu .
Wielkim darem Pana Jana był jego pragmatyzm i to, że jak nikt inny
potrafił docenić Człowieka.
W dzisiejszym, coraz szybciej pędzącym świecie, gdzie komercja
bezdusznie wkracza w każdą dziedzinę życia, kolonizując pasję,
czyniąc z niej kolejny produkt na sprzedaż a z ludzi, zamiast
wydobywać co najlepsze czyni niewolników korporacji, jest coraz
mniej CZŁOWIEKA.
Czas nieubłaganie płynie ….odchodzą ludzie …czas
zamazuje ich postaci, więc aby Ci, którzy zarówno teraz jak i za lat
kilka będą przybywali do Borów Stobrawskich, pamiętali kim był
patron odbywającej się w połowie października Międzynarodowej
Oceny (Konkursu) Pracy Posokowców…. Potrzeba, aby pamięć po
Janie Dobrym pielęgnować.
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Fot. Ewelina Wysogląd

Wy, którzy pochylacie się nad tym tekstem pamiętajcie o
CZŁOWIEKU, który łączył pokolenia szanując każdego niezależnie,
czy urodził się z otokiem w ręce, czy też ten otok trafił w jego ręce za
sprawą ,,czerwonego psa’’
Niech idea nagrody przechodniej, jaką zapoczątkował obecny prezes
naszego Klubu i przyjaciel Pana Jana, Wojciech, będzie przyczynkiem
do kontynuowania i pielęgnowania postawy Pana Jana wobec
każdego, kto jak on umiłował ,,czerwonego psa, pracę i długi otok’’.
Na koniec, jestem przekonana, że wszystkie okoliczności
związane z tą imprezą, czyli przepiękne miejsce, zaangażowanie ludzi
w perfekcyjne przygotowanie i przebieg konkursu od strony
merytorycznej, dbałość o uczestników, troska organizatorów o
najdrobniejsze szczegóły. Pielęgnowanie tradycji, etyka i życzliwość,
oraz budowanie więzi wszystkich uczestników rozsławi imię jej
patrona, Jana Kierznowskiego, oraz uczyni z tego Święta wyjątkowe
spotkanie tych, dla których ,,czerwony pies” jest nieodzownym i
ważnym elementem życia.
Roma Ryszkowska
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Przesłanie księdza Benedykta Gierszewskiego – nadal aktualne.
Polski Klub Posokowca został przyjęty w poczet członków
zwyczajnych ISHV w 1997 roku podczas odbywających się w
Szwajcarii,
w
miejscowości
Wildhaus
Internazionale
Schweisshundeverband Suche.
Zatem w 2022 roku minie 25 lat odkąd Polski Klub Posokowca
(zmieniając w międzyczasie prawne ramy swojego funkcjonowania)
należy do tego zrzeszenia.

Fot. arch. Wojciech Galwas
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Wszyscy, którym bliskie są zasady promowane przez ISHV,
zapewne mają świadomość, iż to dzięki uporowi, cierpliwości i
działaniom ks. Benedykta Gierszewskiego Polski Klub Posokowca
może szczycić się dziś członkostwem tej organizacji. Pierwszy Prezes
Klubu Posokowca w sposób właściwy dla duchownego uważał, że:
„Praca z posokowcem to zaszczytny obowiązek wobec szlachetnie
pojętego łowiectwa. Chęć skrócenia cierpień rannej zwierzyny to
przecież ludzki znak szacunku dla wszelkiego stworzenia a w
konsekwencji poczucie odpowiedzialności przed samym Stwórcą”.

Fot archiwum Rodziny Iwickich

Jeśli natomiast chodzi o hodowlę, ks. Gierszewski był zdania, iż:
„Posokowce Bawarskie i hanowerskie swoją przydatność w
łowiectwie, a więc skuteczność w dochodzeniu rannej zwierzyny,
zachowały do dziś tylko dlatego, że poddawane były stałej selekcji w
twardej pracy w łowiskach zasobnych w grubą zwierzynę. Z takiej
praktyki wyciągano wnioski o przydatności poszczególnych
osobników do dalszej hodowli. Współcześnie drugim elementem
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wspierającym trwałość użytkową posokowców jest selekcja
polegająca na dopuszczaniu do hodowli psów absolutnie zdrowych,
bez jakichkolwiek obciążeń dziedzicznych. Oceny zgodności ze
wzorcem FCI są równie nieodzownym uzupełnieniem, gwarantującym
tak ważne elementy w praktyce łowieckiej, jak wydajna praca na otoku
i niezmordowany gon (badanie umięśnienia, prawidłowość postawy
kończyn, głębokość i pojemność klatki piersiowej itd.)Skrupulatność
selekcji hodowlanej ponadto dopełnia wnikliwa ocena odporności
psychicznej, tak na przeglądzie hodowlanym jak i w praktyce.”

Fot. arch. Wojciech Galwas
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Ksiądz Benedykt zostawił nam także pięć przykazań
dotyczących pracy z posokowcem:
1.

praca z posokowcem to szlachetna służba dla idei etycznie
pojętego łowiectwa;

2.

praca z posokowcem nie ma na celu zaspokojenia osobistych
ambicji menera, jest bowiem pracą nie na pokaz. Wymaga
samoopanowania, dużej dozy dyskrecji będącej podstawą
zaufania u myśliwych, proszących o pomoc w dochodzeniu
zranionej zwierzyny;

3.

pracy z posokowcem nie można przeliczyć na pieniądze,
chociaż tak mener jak i pies niejednokrotnie ryzykują wielką
stawkę;

4.

praca z posokowcem wymaga ciągłego zgłębiania wiedzy i
doświadczeń, o co mener nieprzerwanie musi zabiegać;

5.

praca z posokowcem nie może być sprawą mody czy
słomianego zapału, a hodowla w żadnym wypadku nie może
być motywowana sprzyjającą koniunkturą nastawioną na
zysk.

„W biuletynach klubowych spotykamy statystyki o pracy
poszczególnych psów. Zestawienia te mówią często o tonach
uratowanej dziczyzny. Dane te nie mają na celu wykazywania
rekordów poszczególnych psów lub tym bardziej ich menerów”.
Myślę, że warto wracać do słów ks. Gierszewskiego. Stawiał
on dobro czerwonego psa ponad swoje osobiste ambicje czy
materialne dążenia. Dostrzegał zagrożenia wynikające z sytuacji, w
której właściciel nie potrafi obiektywnie ocenić potencjału
hodowlanego swojego psa. Przewidział, również, że nadmierne
ambicje przewodnika będą prowadzić do nieetycznych i
niekoleżeńskich postaw. Warto abyśmy cały czas pamiętali o
przesłaniu pozostawionym przez ks. Gierszewskiego, mając na
względzie przede wszystkim dobro posokowców. Niech praca z nimi
przynosi nam radość, którą ks. Benedykt opisywał tak:
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„Sądzę, że wielka to satysfakcja dochodzić skromnego postrzałka, by
możliwie szybko skrócić mu cierpienia. Poczuć przy tym napięcie
otoku, że pies właśnie trafił na właściwy trop. Przeżyć chwile
niepewności podczas gonu, cały zamieniając się w słuch, by wreszcie
w brzmieniu psiego grania usłyszeć ten szczególny ton mówiący, że
zwierz jest osaczony. Twierdzę, że to najwyższej rangi trofeum, wyższe
niż strzelony z wygodnej ambony wymarzony stary ósmak. Takie
trofeum rodzi się bowiem z poczucia dobrze spełnionej służby dla
łowiectwa i ze świadomości, że przełamało się samego siebie. Takiego
trofeum nie zawiesza się jednak na ścianie.”
Marcin Kunikowski

Fot. Ewelina Wysogląd
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Plany klubu na 2021 rok.
Plany naszego klubu są w dalszym ciągu uzależnione od
rozwoju sytuacji epidemiologicznej. Trudno cokolwiek zaplanować
nie wiedząc jakie ograniczenia zostaną wprowadzone. Kto w roku
ubiegłym spodziewał się że nie będzie można zorganizować polowań
zbiorowych, nie będzie można przeprowadzić wyborów w kołach
łowieckich, że nie dojdzie do skutku zapowiadana zmiana granic
obwodów łowieckich, związana z tym kategoryzacja i podpisywanie
umów dzierżawy.
Już nasze wiosenne plany związane z organizacją
wiosennych warsztatów dla przewodników posokowców w dniach
22 – 24 kwietnia oraz przeprowadzenie Walnego Zgromadzenia w
dniu 25 kwietnia nie mogły zostać zrealizowane. W tym czasie
mieliśmy do czynienia ze szczytem trzeciej fali pandemii, która
uniemożliwiła organizowanie jakichkolwiek spotkań. Zmuszeni
zostaliśmy do zmiany terminu tych klubowych imprez na miesiąc
czerwiec.
Nie wiemy jakie niespodzianki przyniesie nam koronawirus w ciągu
najbliższych miesięcy. Wszyscy żyjemy nadzieją że w końcu
epidemia będzie powoli wygasać i życie wróci do normalności.
Pomimo tych niepewności przedstawiam wydarzenia które
chcielibyśmy przeprowadzić i wziąć w nich udział;
- 17 – 19 czerwca 2021 r. - przeprowadzenie Warsztatów dla
przewodników posokowców i tropowców na terenie OHZ Krystyna z
zakwaterowaniem w Zamku Bożejów,
- 20 czerwca - Walne Zgromadzenie Członków Klubu Posokowca
przy PZŁ (na terenie zamku Bożejów). Chciałbym żeby Walne
Zgromadzenie przyjęło Regulamin Klubu Posokowca, spójny z
Ramowym Regulaminem Klubów Rasy Psów Myśliwskich PZŁ, do
czego zobowiązuje nas Uchwała NRŁ nr 303/2020 z dnia 25 czerwca
2020 roku.
- 27 - 29 sierpnia - Letnie Warsztaty dla przewodników posokowców
i tropowców. Miejsce i zakwaterowanie do ustalenia.
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Organizacja tych warsztatów uzależniona jest od ilości chętnych
uczestników. Chcielibyśmy zorganizować je na północy kraju aby
ułatwić dostęp do nich przewodnikom mieszkającym w północnych
województwach.
- 30 września – 3 października – 37 Zjazd Klubów Posokowca
zrzeszonych w Międzynarodowym Związku Posokowców – ISHV.
Organizatorem Zjazdu jest Węgierski Klub Posokowca (Magyar
Vérebegylet). Ma on zostać przeprowadzony w miejscowości Kaszó
puszta, znajdującej się pobliżu granicy węgiersko – chorwackiej.
W czasie Zjazdu zaplanowane są między innymi posiedzenie
Doradców Hodowlanych klubów członkowskich ISHV, posiedzenie
Zarządu ISHV, posiedzenie Światowego Związku Posokowców
Bawarskich (BGS-Weltverband), posiedzenie założycielskie
Światowego
Związku
Posokowców
Hanowerskich
(HSWeltverband), Walne Zgromadzenie ISHV.
We wszystkich tych posiedzeniach planujemy udział przedstawicieli
naszego klubu. W ramach Zjazdu ma się również odbyć ocena pracy
posokowców w której mają wziąć udział nominowani przewodnicy
posokowców z klubów członkowskich ISHV. Nasz klub
reprezentować będzie Mikołaj Włocławski z posokowcem bawarskim
CRUX Czarci Nos. Mieli oni wystartować w ubiegłorocznym
Memoriale im. F. Konrada na Słowacji, który niestety został
odwołany ze względu na epidemię.
Mamy nadzieję że godnie będą reprezentować nasz klub na Węgrzech.
Zgodnie z wymogami organizatorów w ocenie mają również
uczestniczyć 3 osobowe ekipy sędziowskie z poszczególnych krajów.
Mogą nimi być wyłącznie sędziowie posiadający uprawnienia
Międzynarodowych Sędziów Pracy FCI. Do reprezentowania Polski
w międzynarodowych zespołach sędziowskich zaproszeni zostali
Marian Paweł Bocianowski, Grzegorz Lietz, Tadeusz Wójcik.
Zapraszamy do udziału w tej międzynarodowej imprezie wszystkich
chętnych członków klubu.
- 9 październik – IV Międzynarodowy Konkurs Posokowców im. Jana
Kierznowskiego. Po raz kolejny zamierzamy zorganizować konkurs
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na sztucznym tropie tylko dla posokowców, poświęcony pamięci
byłego prezesa naszego klubu. Tradycyjnie, planujemy przeprowadzić
go na terenie OHZ Krystyna koło Kluczborka.
- 5 – 9 listopad – Międzynarodowa Ocena Pracy Posokowców –
XIII Memoriał im. B. Gierszewskiego – Bory Stobrawskie. Mamy
nadzieję że jesienią uda nam się zorganizować jedną z
najważniejszych dla posokowców imprez w Europie, ocenę pracy w
łowisku na którą zostaną zaproszeni przewodnicy i sędziowie z
klubów członkowskich ISHV.
Bazę memoriałową i „centrum dowodzenia” chcemy tradycyjnie
zlokalizować w Zamku Bożejów.
Na koniec najważniejsze plany czyli praca w łowiskach.
Mam nadzieję że bieżący sezon łowiecki będzie normalniejszy niż
ubiegły. Że będziemy mogli w miarę normalnych warunkach
pracować w łowiskach, zabezpieczać polowania zbiorowe, dochodzić
postrzałki bez utrudnień spowodowanych ograniczeniami i zakazami,
że w końcu będziemy mogli spokojnie podać rękę bez obawy o swoje
i cudze życie i zdrowie. Czego sobie i Wam serdecznie życzę!

Prezes
Klubu Posokowca przy PZŁ
Wojciech Galwas

152

152

