
PSI KĄCIK 

 
Pseudohodowle 

 
 Pseudohodowle to nielegalne hodowle, które pomimo zakazu wciąż działają 

i mają się bardzo dobrze. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jakie ryzyko niesie za sobą 

kupowanie tam psów. W artykule przekażę najważniejsze informacje 

o pseduohodowlach. Dlaczego należy ich unikać? 

 

 Jak sprawdzić, czy hodowla, w której planujemy kupić szczeniaka, jest legalna? 

Najlepiej dowiedzieć się, czy znajduje się na liście w stowarzyszeniu ZKWP (Związek 

Kynologiczny w Polsce). Zgodnie z nowelizacją ustawy z 2012 r. hodowlę tam 

niezarejestrowaną traktuje się jako nielegalną. Jeśli jednak tego nie zrobiliście, jest kilka 

wskazówek, które pomogą odróżnić dobre hodowle od złych.  

Pierwszą z nich jest cena. Koszty psów rasowych liczy się w tysiącach, więc nie dajcie 

się oszukać żadną promocją. Niestety za 300 złotych szczeniaka nie kupicie, 

dlatego jeśli nie chcecie wydawać dużych pieniędzy, proponuję udać się do schroniska.  

Często pseudohodowcy nie pokazują, w jakich warunkach psy są trzymane 

(najczęściej okropnych), i proponują spotkanie w innym miejscu. Tu również powinna się 

pojawić w Waszej głowie czerwona lampka. Zawsze przed zakupem trzeba obejrzeć miejsce 

hodowli i pozwolić hodowcy przywieźć szczeniaka do domu. 

Hodowcy wyrabiają również fałszywe papiery, na których znajdują się wymyślone 

nazwy zawiązków kynologicznych. W Polsce funkcjonuje tylko ZKWP i tylko on ma prawo 

wystawić rodowód, który jest ważny. Pamiętajcie, by sprawdzać wszystko dokładnie i nie dać 

się oszukać. 

 Jakie ryzyko niesie ze sobą kupno psa nielegalnie? Wiąże się z tym wiele 

konsekwencji, o których nie wolno zapominać. Pomijając fakt, że wspiera się nielegalne 

biznesy, odbija się to na przyszłości Waszego pupila. Bardzo często szczeniaki 

w pseduohodowlach są karmione słabymi jakościowo karmami, co może wpłynąć 

na nieprawidłowy rozwój i problemy zdrowotne w przyszłości. Pierwszy rok życia psa jest 

szczególnie istotny i powinno się zadbać, by dostawał odpowiedni pokarm. 

Szczeniak po urodzeniu powinien być z mamą do 8-10 tygodnia i w żadnej 

prawdziwej hodowli nie wydadzą Wam go przed upływem tego czasu, ponieważ niesie to 

za sobą szereg problemów z wychowaniem psa. Zostało wykonanych wiele badań i zawsze 

rezultat był jeden: szczeniaki odebrane po 8 tygodniach rozwijały się lepiej niż te odebrane 

wcześniej.  

Kolejnym problemem jest brak wiedzy o przodkach szczeniaka. Nie możemy mieć 

pewności co do rasy psa, a co za tym idzie – jego zdrowia. W pseudohodowlach rodzice 

ani dziadkowie nie są badani, czy nie posiadają chorób genetycznych. Kupiony szczeniaczek 

może mieć więc poważne problemy ze zdrowiem w przyszłości. Czystość rasy również jest 

często nieprawdziwa i kiedy pies podrośnie, okazuje się mieszanką ras.  

Niestety głównie przez brak wiedzy pseudohodowle się rozwijają i nic nie wskazuje 

na to, by ich działalność się zakończyła. Pamiętajcie jednak, że fałszywym hodowcom zależy 

tylko na zysku, a nie na zdrowiu i szczęściu czworonogów.  

Mit: Tylko cztery szczeniaki w miocie mają rodowód. Jest to typowy kit wciskany 

ludziom przez „hodowców”, zwłaszcza ze stowarzyszeń o dziwnych nazwach. Bez względu 

na liczebność miotu, wszystkie szczeniaki dostają metrykę, na podstawie której można 

wyrobić im rodowód. Jeśli „hodowca” mówi Wam inaczej i próbuje opchnąć szczeniaka 

bez dokumentów, to prawdopodobnie nie należy do ZKWP albo miał lewy miot. 

Ciekawostka: Szczeniaki rodzą się ślepe oraz głuche. Otwierają oczy dopiero w 8-10 

dniu życia, a słuch pojawia się około 21 dnia. 
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