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Poradnik dla właścicieli psów (10)

Hipnotyzujące spojrzenie border collie
Na łamach naszej gazety prezentujemy rasy
psów posiadanych przez
mieszkańców Tczewa i
okolic. Specjaliści radzą
jak pielęgnować danego
psa, jakimi właściwościami się on charakteryzuje;
informują też o najczęściej występujących chorobach. Jeśli chcesz kupić
psa danej rasy lub jesteś
jego właścicielem – przeczytaj. Tym razem kolej
na border collie.
- Słowo border - granica,
collie - użyteczny przedmiot
– wyjaśnia etymologię nazwy
rasy Alicja Makowiec, instruktor szkolenia psów użytkowych Związku Kynologicznego w Polsce, asystent sędziego
kynologicznego Prób Pracy
ZKwP, behawiorysta.

Nawykły do ciężkiej
pracy
Rasa ta pochodzi z Border Country - krainy leżącej
pomiędzy Anglią i Szkocją.
To obszar wyżynny, charakteryzujący się przestrzenią i
spokojem, na którym pasą się
olbrzymie stada owiec na nieogrodzonych pastwiskach. To
hodowcy owiec przez stulecia
selekcjonowali tę rasę wyłącznie ze względu na jej cechy
użytkowe, a nie na wygląd.

Charakterystyczne dla tej
rasy są: chód, przypominający
skradanie się polującego wilka
oraz hipnotyzujące spojrzenie,
którym są w stanie zapanować
nad owcami.
- Zadaniem border collie
jest wyszukiwanie daleko rozproszonych po łąkach owiec
i zapędzanie ich do zagród
– mówi Alicja Makowiec.
- Psy te często poruszają sie
parami. Pracują z pasterzami, wydającymi rozkazy w
postaci gwizdów, czasem komend słownych. Nie słychać
wówczas żadnego szczekania,
to pies zachowujący się bezgłośnie. Border collie to psy
długowłose, odporne na warunki atmosferyczne, nawykłe
do trudnej i ciężkiej pracy. Ich
harmonijna budowa pozwala
na długi i wytrwały bieg.
Ewa-Maria Kramer pisała
„Psa pilnującego stada dzieli
od psa mordercy owiec bardzo
mały krok”. To prawda. Każdy
współczesny pies jest potomkiem wilka. Krzyżując rasy do
celów użytkowych wykorzystywano specyficzne formy ich
zachowania się. I tak typowy
schemat zachowań łowieckich
wilka wygląda następująco:
● przeszukiwanie terenu, ●
nawęszanie śladu, ● podążanie za śladem i odnajdowanie
zdobyczy, ● zamieranie bez
ruchu z wpatrywaniem się w

Uwaga na oszustów

Jeżeli chcesz zakupić psa przez Internet uważaj na deklaracje potencjalnych sprzedawców o oddaniu pasa „za darmo”, poza pokryciem
kosztów jego transportu do nowego właściciela. Takie ogłoszenia
często mogą dawać oszuści, którzy chcą wyłudzić od potencjalnych
nabywców pieniądze. Często oszuści ci podają się za obcokrajowców, dlatego też sumy za transport psa są bardzo wysokie.
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Aron mieszka w Pelplinie, jego właściciele to Krystyna i Leszek Muntowscy.
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Powszechnie znana jest wybitna inteligencja border collie.

zdobycz, ● podkradanie się do
zdobyczy, ● pościg, ● pochwycenie zdobyczy, ● zabicie, ●
rozerwanie ciała, ● zjadanie, ●
przenoszenie do bezpiecznego
miejsca, ● zakopywanie.
Natomiast typowy schemat zachowania psów owczarskich, takich jak border collie,
jest następujący: ● przeszukiwanie terenu, ● nawęszanie
śladu, ● podążanie za śladem
i odnajdowanie zdobyczy, ●
zamieranie bez ruchu z wpatrywaniem się w zdobycz, ●
podkradanie się do zdobyczy,
● pościg.
- I na tym punkcie musi
się skończyć – tłumaczy Alicja
Makowiec. - Dlatego te psy są
pod stałą kontrolą na pastwiskach. Hodowcy kładą ogromny nacisk na to, by wyeliminować psy agresywne.

Najlepiej zagania
stada
Aby porównać umiejętności swoich psów, pasterze
zorganizowali zawody zwane
Sheepdog Trials. Pierwsze
odbyły się w 1873 r. Próby te
polegały na tym, aby pies w
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ograniczonym czasie kierowany przez pasterza słowami
i gwizdami przepędził owce
po wyznaczonej trasie pełnej przeszkód. Zawody takie
odbywają się po dziś dzień i
cieszą się ogromną popularnością.
W 1906 r. kilku pasterzy z
Border Country założyło International Sheepdog Society
(ISDS), którego celem było
zachowanie i rozwijanie zdolności psów rasy border collie,
uważanych za najlepsze psy
zaganiające świata. Założono
Stud Book (księga rodowodowa), do której mógł być wpisany tylko pies od zarejestrowanych rodziców albo wybitny
pies pracujący, o osiągnięciach
popartych wynikami w zawodach.Jednakże Kennel Club
docenił także inne niż użytkowe walory tej rasy. To wspaniały pies rodzinny, średniego
wzrostu, odporny na choroby i
warunki atmosferyczne, pełen
temperamentu, przywiązany
do domowników, chętnie i
szybko uczący się i podporządkowany.
- Pies tej rasy wykazał swą
lojalność strzegąc ciała swojego pana jeszcze wiele dni po
jego śmierci, która nastąpiła
gdy pilnował stada owiec na
wzgórzach – informuje Maciej
Malec, lekarz weterynarii.
W 1978 r. wprowadzono
wzorzec border collie z rozróżnieniem tytułu champion (dla
psów z próbami pasterskimi)
i show champion (bez prób
pasterskich). W ten sposób
pogodzono instytucje kładące
nacisk wyłącznie na użytkowość i te doceniające border
collie jako psa domowego.

Inteligentny
pracoholik
- Obecnie to bardzo modna rasa – uważa Alicja Makowiec. - Nie mając stada owiec
także można mieć psa tej rasy.
Należy jednak pamiętać, że
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border collie to pies wyłącznie
dla ludzi bardzo aktywnych
i wysportowanych. Dla ludzi
posiadających dużo wolnego
czasu i zapału do pracy, bo
psy tej rasy nie mogą pozostawać samotne i bezczynne w
zamkniętym domu. Stają się
wtedy sfrustrowane i kłopotliwe. Border collie nie męczy
się, to pracoholik, wymagający bystrego i konkretnego
przewodnika, który byłby w
stanie za nim nadążyć w sensie fizycznym, ale także umysłowym.
Powszechnie znana jest
wybitna inteligencja tych
psów. Stanley Coren w swojej
książce „Inteligencja psów”
zamieścił ranking 79 ras psów
pod względem inteligencji
użytkowej i posłuszeństwa.
Border collie zajmuje tam
pierwsze miejsce.
Każdy chciałby mieć mądrego psa, ale mało kto jest
w stanie zapewnić mu godne
wyzwania. Rasa ta doskonale nadaje się do uprawiania
przeróżnych psich sportów:
agility, obedience, pies towarzyszący i towarzysząco-tropiący. To doskonałe psy do
pracy węchowej, tzn. do wykrywania różnych substancji
np. narkotyków i do poszukiwania ludzi pod lawinami czy
gruzami. Najważniejsza w ich
życiu jest praca, praca i jeszcze raz praca!

przeróżnych umaszczeniach
– relacjonuje Alicja Makowiec. - Jednym z nich jest tzw.
umaszczenie marmurkowe
(merle, arlekin). Hodowcy
wiedzą zapewne, że dominujący gen M z locus M w układzie heterozygotycznym Mm
powoduje częściową redukcję
pigmentu we włosach, pozostawiając obszary o intensywnej pigmentacji, co daje
charakterystyczne jasnoszare
umaszczenie z czarnymi plamami - marmurkowe właśnie.
Jednak w układzie homozygotycznym MM gen ten powoduje nie tylko znacznie większą
redukcję pigmentu (psy mają
jedynie bardzo niewielkie, bądź
żadne intensywnie pigmentowane plamy - są często po prostu białe), ale także występują u
nich zaburzenia budowy gałki
ocznej (małoocze, ślepota) i
kanału słuchowego (głuchota).
To zjawisko tzw. plejotropii,
gdy dane geny warunkują kilka
cech naraz. Dlatego nie wolno
krzyżować ze sobą dwóch psów
o umaszczeniu marmurkowym, gdyż istnieje prawdopodobieństwo, że część szczeniąt
będzie chora.
- Waga tych psów wynosi
ok. 13-20 kg, a koszt utrzymania dobrą jakościową karmą to ok. 200 zł miesięcznie
– podaje Maciej Malec. - To
rasa obarczona problemami
skórnymi, często na tle immunologicznym.

Choroba genetyczna
- Psy tej rasy występują w

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.

