
ZKwP – Związek 
Kynologiczny 
w Polsce

FCI jest nadrzędną jednostką dla głównych organizacji kynologicz-
nych działających w Europie, Azji, Afryce, Ameryce Środkowej, 
Ameryce Południowej, Australii i Nowej Zelandii. Głównym zada-
niem instytucji  jest określanie norm rasowych, które przestrzegane 
są w krajach członkowskich.

Celem ZKwP jest zrzeszanie 
hodowców i miłośników 
psów. Siedziba organizacji 
mieści się w Warszawie.

Obecnie popularnym podziałem ras psów jest podział ze 
względu na funkcję, jaką pełnią one dla człowieka. Zgodnie 
z tą klasyfi kacją wyróżniamy siedem typów psów:
1. psy myśliwskie,
2. psy gończe,
3. psy pasterskie,
4. teriery,
5. psy do towarzystwa,
6. psy pracujące,
7. psy użytkowe.
Do którego typu przyporządkowałbyś psy znajdujące się na 
ilustracjach? 
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Podział psów



Wszystkie hodowane obecnie rasy 
psów – duże i małe, krótkowłose i dłu-
gowłose, skaczące i kopiące w podło-
żu – wywodzą się od wspólnego wil-
czego przodka. 

Dingo to ssak z rodziny 
psowatych, żyje w stanie 
dzikim w Australii. Poja-
wił się tam w towarzy-
stwie pierwszych osad-
ników. Jest potomkiem 
psów domowych, które 
w zamierzchłych czasach 
opuściły człowieka i ucie-
kły do buszu.

W starożytnej Me-
zopotamii hodo-
wano psy bojo-
we. Szkolono je 
specjalnie do wal-
ki. Nieustępliwe 
i masywne, sia-
ły strach w szere-
gach obcych armii. 

Dzikie psy zostały oswojone przez naszych przodków ponad 10 000 lat temu. 
Ilustracja przedstawia pradawnych ludzi z ich psimi towarzyszami.
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Dziki przodek psa



Zęby psa są dostosowane do 
chwytania ofi ary, rozrywania 
ścięgien i gryzienia kości.

Kufa, czyli część głowy psa od czubka nosa po oczy, może 
być krótka i spłaszczona albo podłużna, jak u jego przod-
ka – wilka.

Przedstawiciele poszczególnych ras różnią 
się między sobą: długością kończyn, ro-
dzajem uszu i ogona, sierścią oraz kształ-
tem głowy, ale ogólna budowa ich szkie-
letu i liczba kości są niemal identyczne.

Sierść psów pełni ważne funkcje. Chroni 
od wiatru i mrozu, a w przypadku wielu ras 
pływających nie przemaka. Sierść może wy-
stępować w różnych kolorach: bywa bia-
ła, kremowa, niebieska, szara, czekolado-
wa i czarna. Mogą się na niej pojawić łatki, 
ciapki i pręgi. Spotyka się sierść powłóczy-
stą, gęstą i jedwabistą. Może być szorstka 
i długa albo aksamitna i krótka.
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Budowa ciała psa



Teriery wykazują skłonność do kopania dołków, a w pokoju 
uwielbiają chować się pod dywan albo nurkować w kocu. 

Wywieszanie języka i ziajanie to ty-
powe zachowania, występujące po 
wzmożonym wysiłku lub podczas upal-
nego lata. Umożliwiają one psu regula-
cję temperatury ciała. 

Samiec psa oddaje mocz częściej 
niż suczka. Podnosi przy tym tylną 
nogę i obsikuje pnie drzew, znacząc 
granice swego terytorium. 

Psy wyróżnia świetny słuch, pozwala-
jący zlokalizować dźwięki o częstotli-
wości niedostępnej dla ucha człowie-
ka. Obserwując swojego pupila, moż-
na zauważyć charakterystyczne usta-
wienie uszu, które jak radary kierują 
się w stronę źródła dźwięku. 

Merdanie ogo-
nem jest oznaką 
zadowolenia. W ten 
sposób twój podopieczny 
będzie cię witał, kiedy wrócisz ze 
szkoły do domu. 

Podkulanie ogona i chowa-
nie go między nogami do-
wodzi o poczuciu zagroże-
nia. Pies, który chodzi z pod-
kulonym ogonem może rów-
nież okazywać w ten sposób 
smutek. 

Znudzony, pozosta-
wiony sam w domu 
pies może zacząć 
rozszarpywać lub 
żuć różne rzeczy. 
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Psie zwyczaje, 
instynkty i zmysły



Dla rodzin z małymi dziećmi nadają się tylko rasy 

opiekuńcze, cierpliwe i tolerancyjne, np. takie jak 

nowofundland i labrador retriever.

Zanim kupisz psa, powi-
nieneś zastanowić się, 
czy nie jest on chwilową 
zachcianką. Bierzesz za 
niego odpowiedzialność 
na kilkanaście lat i jeśli 
jego posiadanie jest tyl-
ko przejściowym kapry-
sem, należy z czworono-
ga od razu zrezygnować.

Tylko psy rasowe, posiadające odpowiednie doku-
menty, mogą brać udział w wystawach psów raso-
wych. Również w Polsce coraz popularniejsze stają się 
pokazy i prezentacje wszystkich czworonogów, np. cie-
szące się dużym zainteresowaniem parady kundelków.  

Psiego towarzysza warto poszukać w najbliższym schronisku dla bezdomnych zwierząt. Pies ze schroni-
ska z pewnością okaże ci więcej serca i wdzięczności, gdy ofi arujesz mu ciepły kąt i lepszy los. 

Jeśli chciałbyś kupić psa z rodowo-
dem, musisz udać się do wyspecja-
lizowanego hodowcy. 
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Wybierz psa dla siebie


