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Poradnik dla właścicieli psów (19) – flat coated retriever

Znakomity aporter, pływak i ratownik
Na łamach „Gazety
Tczewskiej” prezentujemy rasy psów, które najczęściej posiadają mieszkańcy Tczewa i okolic.
Tutaj znajdziemy szczegółowy opis danej rasy,
rady dotyczące jej szkolenia, pielęgnacji oraz odżywiania.
W tym tygodniu przedstawiamy psa rasy flat coated
retiever.
Znajdują i przynoszą
- Powszechnie spotykanymi retrieverami w Polsce
są labrador retriever i golden
retriever – informuje Alicja
Makowiec, instruktor szkolenia psów użytkowych Związku Kynologicznego w Polsce,
asystent sędziego kynologicznego Prób Pracy ZKwP, beha-

wiorysta. - Niewiele osób wie,
że istnieją jeszcze dwie inne
odmiany retrieverów licznie
u nas występujące, choć już
mniej znane: flat coated retriever oraz nova scotia duck
tolling retriever. Natomiast
chesapeake bay retriever i curly coated retriever praktycznie
w naszym kraju nie ma.
Flat coated retriever należy do grupy 8 - aporterów,
płochaczy i psów dowodnych,
a dokładnie do sekcji 1 - aporterów. Podlega próbom pracy. Fado i Filo, właściciel Przemysław Banasik. Fado ma 5 lat, a od dwóch
Może być wystawiany w klasie jest Championem Polsk. 4-letni Filo ponad trzy lata temu zdobył MłoFot. archiwum
użytkowej pod warunkiem dzieżowy Championat Polski.
uzyskania certyfikatu użytkowości, którym dla psów my- biane. Preferowana wysokość od chłodów wody. Dlatego
śliwskich jest dyplom co naj- - psy: 59 - 61,5 cm, suki: 56,5 też retrievery wyhodowano z
mniej III stopnia z konkursów. - 59 cm. Preferowana waga u psów wodnych jak: pudel, noWzorzec rasy dopuszcza psów w dobrej kondycji - psy: wofundland, psy z Labradoru,
setery i collie.
umaszczenie czarne i wątro- 27 - 36 kg, suki: 25 - 32 kg.
Piękne i użytkowe
- Nazwa „retrieve” oznacza
Flat coated retriever po„znajdować, przynosić” i kiedyś opisywała nie konkretną wstał z retrieverów o falistym
Pielęgnacja flat coated retrievera nie sprawia kłopotów. Zarasę, ale psy, które odszukują włosie, tzw. wavy-coated. Prezwyczaj linieje on dwa razy w roku, a wypadająca sierść jest
i przynoszą zastrzeloną zwie- ferowano włos gładki, by na
miękka i nie wbija się w podłoże. Łatwo więc ją sprzątnąć.
rzynę – opowiada Alicja Ma- sierści psa po wyjściu z wody
Szata nie ma skłonności do kołtunienia, dlatego psa wystarkowiec. - Anglicy, którzy mają nie mógł powstawać lód. Flat
czy wyczesywać zwykłą szczotką raz na kilka dni (jedynie w
zwyczaj na każdy rodzaj polo- coated retriever nie zawsze był
okresach wymiany włosa robimy to częściej). Przyda się także
wania posiadać osobną rasę czarny, zdarzały się też psy łarzadki metalowy grzebień, którym usuniemy z sierści różnego
psów, uznali, że legawce mają ciate i podpalane, czekoladorodzaju zabrudzenia itp. Kąpać psa tej rasy możemy w szamzbyt mocny chwyt i przyucza- we i płowe - to wszystko cechy
ponie dla psów szorstkowłosych (sierść będzie twardsza i łane do aportowania, później odziedziczone po przodkach.
twiejsza do ułożenia), ale można użyć również innego. Nie
gorzej wystawiają zwierzynę. Jednak hodowcy zdecydowazaszkodzi zastosować odżywkę antystatyczną, a w wypadku
Postanowiono więc stworzyć nie preferowali czarne osobmocno przesuszonej sierści – preparat, który ją nawilży. Jetypowego psa aportera. Za- niki.
śli nasz pupil dużo pływa w czystej wodzie, kąpiele w domu
W 1898 r. rasa ta zostałożono, że musi to być pies z
ograniczamy do niezbędnego minimum. Lepiej pozwolić psu
niezwykłym zamiłowaniem ła zarejestrowana w księdze
samemu wyschnąć (chyba że kąpiemy go zimą), ponieważ sudo wody, wspaniały pływak i hodowlanej Kennel Club, ale
szarka może nadmiernie wysuszyć włos. Trzeba również reguaporter oraz pies o gęstej sier- sam wzorzec rasy powstał
larnie sprawdzać oczy i uszy, skracać pazury – jeśli pies sam
ści i podszerstku izolującym dopiero w 1923 r. Po drugiej
ich nie ściera, a także oczyszczać zęby z kamienia.

Bez skłonności do kołtunienia

wojnie światowe popularność
tego wspaniałego psa myśliwskiego mocno spadła. Jednak
dzięki kilku wytrwałych hodowcom utrwalono rasę i dwie
odmiany flat coated retrievera: czarną i brązową.
W latach 50. czołowym hodowcą tej rasy był Colin Wells,
łowczy księcia Rutland, który
zwracał szczególna uwagę nie
tylko na piękno tych psów, ale
głównie na ich użytkowość.
Z jego hodowli wywodziło się
wiele wspaniałych osobników
godnie reprezentujących swoją rasę i przedłużających linię
hodowlaną.
Zawsze uśmiechnięty
- To psy doskonale aportujące z lądu i wody – zapewnia
Alicja Makowiec. - Ze względu
na długą sierść pracują raczej
na otwartych przestrzeniach
niż w zaroślach. Mają znakomity węch, dlatego używa się
ich nie tylko jako psy myśliwskie, ale także jako ratowników.
Dzisiaj psy te bardzo często trafiają do ludzi nie związanych z łowiectwem. Ich
piękno, gracja ruchów, deli-

katność, harmonijna budowa,
lśniąca sierść powoduje, że nie
można przejść obok tego psa
obojętnie. Flat coated retriever bardzo łatwo się układa
i szkoli w każdej dziedzinie,
oprócz obrony. To niezwykle
inteligentny i chętny do współpracy pies. Jest pewny siebie,
ale łagodny i przyjacielski, zawsze uśmiechnięty i gotowy
do pracy. Nadaje się nawet
dla początkującego hodowcy.
Wspaniały pies rodzinny, dobrze znosi towarzystwo dzieci,
bardzo związany uczuciowo z
właścicielem. Należy jednak
pamiętać, że to pies pracujący,
myśliwski i potrzebuje dużo
ruchu oraz zajęcia, a wtedy
staje się spokojnym domownikiem.
Jako niezbyt powszechna
i popularna rasa ustrzegł się
chorób, powodowanych niewłaściwą hodowlą nastawioną
na ilość, a nie na jakość.
(Pegas)

Napisz do nas

Jeśli posiadasz psa i chciałbyś podzielić się z nami
swoimi
spostrzeżeniami,
dać wskazówki jak wychowywać i żywić pupila lub
masz pytania dotyczące
wychowania zwierzęcia –
napisz do nas na adres: pegas@wpomorskie.pl.

Szkolenie Psów - Poradnictwo,
Alicja Makowiec,
tel. 600-426-548,
www.hauward.pl.

CKZ „Nauka”: Trwa nabór do nowych szkół medycznych

Kolejna studniówka w szampańskim nastroju
To już kolejna studniówka słuchaczy szkół
prowadzonych
przez
Centrum
Kształcenia
Zawodowego „Nauka”,
z siedzibą przy ul.
Warsztatowej 4 w Tczewie.

Tym razem, o iście
szampański nastrój zabawy i liczne atrakcje, tak dla
ducha, jak i podniebienia,
profesjonalnie zadbał personel Zajazdu Słonecznego
na tczewskich Górkach.
Gratulacje!

O tym, że się należą,
najlepiej świadczą radosne
twarze uczestników pozujących do wspólnego zdjęcia: dyrekcji, nauczycieli i
uczniów Liceum Ogólnokształcącego i Uzupełniającego Liceum Ogólnokształ-

cącego dla Dorosłych przy
CKZ „Nauka”.
I kolejna dobra wiadomość: jeszcze do końca lutego trwa nabór do nowo
otwartego, pierwszego po
wielu latach nieistnienia,
Medycznego Studium Za-

wodowego - także zorganizowanego przez „Naukę”.
Ponadto, jeszcze teraz
można zapisać się do szkół
policealnych, liceów, szkół
średnich i Gimnazjum dla
Dorosłych. Nauka jest bezpłatna.
(a)

Kontakt
Kontakt: tel.: 58/721 70
46 i 721 74 39, www.nauka.etczew.eu, e-mail: ckz.
nauka@wp.pl.

Uczestnicy iście szampańskiej studniówki.
red tech. MK

