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występowania babeszjozy u psów na podstawie danych kli-
nicznych zebranych przez okres dziesięciu lat. Natomiast ze-
spół z Lublina (Uniwersytet Przyrodniczy), we współpracy ze 
Stacją Badawczą Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie 
Górnym, przedstawił badania dotyczące behawioru zwierząt. 
W jednym z doniesień podjęto próbę analizy częstotliwości  
i intensywności wokalizacji jelenia fermowego w okresie 
przedrykowiskowym. Badania opisywały zależność wokali-
zacji samców jelenia fermowego od czynników atmosferycz-
nych, jak również zachowania rozrodcze od momentu wytar-
cia poroża byków do początku rykowiska. Bardzo interesują-
ce było również kolejne doniesienie z Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie, traktujące o wpływie bobra europejskiego 
(Castor fiber) na środowisko przyrodnicze w Nadleśnictwie 
Lubaczów i Chotyłów, po którym, podczas dyskusji, podkre-
ślono pozytywną rolę środowiskotwórczą tego gatunku na 
terenie kompleksów leśnych. Ponadto wśród doniesień zna-

lazły się bardzo ciekawe badania grupy z SGGW w Warsza-
wie dotyczące wybranych aspektów uzębienia bobra euro-
pejskiego (Castor fiber) w tomografii komputerowej, czy wpły-
wu α-ketoglutaratu na behawior starzejących się myszy labo-
ratoryjnych. 

Zespół naukowców z Bydgoszczy (Uniwersytet Technolo-
giczno-Przyrodniczy) zajął się nieco odmienną tematyką ba-
dawczą, dotyczącą zwierząt przebywających w ogrodach 
zoologicznych. Przeprowadzono obserwacje behawioralne 
wydr europejskich z uwzględnieniem czasu spędzonego na 
pobieraniu pokarmu, pływaniu, poruszaniu się, odpoczynku, 
spaniu, behawiorze socjalnym, czy obserwacji terenu. 

Wszystkim Autorom, którzy uczestniczyli w obradach Sek-
cji Chowu i Hodowli Zwierząt Towarzyszących i Dzikich ser-
decznie gratulujemy wystąpień, przygotowanych doniesień 
i posterów, a jednocześnie zapraszamy do Lublina, na kolejny 
Zjazd PTZ. (Katarzyna Tajchman)

Nowe książki
Książka „PIES pomocnik i przyjaciel” prof. Janusza J. Kuźnie-
wicza to kolejne interesujące opracowanie tego Autora doty-
czące psów i wielu zagadnień z nimi związanych.

Na wstępie warto przypomnieć, że Autor – emerytowany 
pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, był 
jednym z pierwszych zootechników, którzy uznali tematykę 
kynologiczną za godną zainteresowania. Profesor Kuźnie-
wicz, uznany specjalista z zakresu hodowli zwierząt futerko-
wych, już od ponad 30 lat zgłębia zagadnienia związane z ky-
nologią, a przede wszystkim z psami pracującymi. Jest auto-
rem wielu książek z tego zakresu oraz ponad 180 artykułów 
ściśle związanych z tematami kynologicznymi.

Prezentowana książka jest bardzo obszernym opracowa-
niem, zawiera bowiem 501 stron, jest bogato ilustrowana foto-
grafiami i rycinami wizualizującymi poruszane w poszczegól-
nych rozdziałach kwestie. We wstępnych rozdziałach przed-
stawiono pochodzenie i udomowienie psa, jego psychikę, 
schematy zachowań oraz fazy rozwoju osobniczego tego ga-
tunku. Następnie przedstawiono zagadnienie agresji wystę-
pującej u psów oraz jej rodzaje i przyczyny. W kolejnych roz-
działach opisano szczegółowo grupy użytkowe psów: myśliw-
skie, pasterskie, ratownicze, pociągowe, stróżujące, wykorzy-
stywane w zooterapiach i badaniach naukowych. Ponadto 
omówiono grupę psów do towarzystwa oraz sporty z udzia-
łem tych zwierząt. Odrębne, niezmiernie ciekawe fragmenty 
poświęcono roli psów w kulturze i sztuce dawniej i dziś.

W kolejnej części Autor opisuje zasady pielęgnacji psów 
i zapobieganie ich chorobom, ponadto wymienia błędy naj-
częściej popełniane podczas wychowania szczeniąt. Bardzo 
interesującym elementem książki jest rozdział poświęcony 
gwarze kynologicznej. W książce znalazły się także rozdziały 
dotyczące utrzymania psów w kennelach oraz schroniskach 
dla zwierząt bezdomnych. Autor zwrócił uwagę na zagrożenia 
mogące wynikać z utrzymania psów, regulacje prawne doty-
czące ich hodowli oraz obowiązki właścicieli psów w naszym 
kraju. Książka kończy się obszernym podsumowaniem oraz 
wykazem cytowanej literatury fachowej i stron internetowych, 
co umożliwi Czytelnikom samodzielne zgłębianie zagadnień, 
które wzbudziły ich szczególne zainteresowanie.

Autor w poszczególnych rozdziałach swojej książki przed-
stawia szeroko dotychczasowy stan wiedzy kynologicznej 
oraz własne poglądy na wiele zagadnień dotyczących psów, 
jak i ich wykorzystania przez ludzi. Z racji bogatego doświad-
czenia wynikającego z zajmowania się tematyką kynologicz-
ną od wielu lat, spojrzenie Autora jest ponadczasowe, choć 
może dalekie od współczesnych populistycznych trendów. 

Znajduje się tam także wiele ciekawostek dotyczących psów, 
których nie znajdziemy w innych opracowaniach.

Książka profesora Kuźniewicza, ze względu na swoją ob-
szerność oraz szerokość tematyczną, to publikacja zarówno 
dla miłośników i początkujących właścicieli psów, jak i znaw-
ców tematu. Pierwsi mogą dowiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy, a drudzy utrwalić lub nawet skonfrontować swoją wie-
dzę kynologiczną.

Prof. dr hab. Andrzej Gugołek

Książkę, w cenie 30 zł/egzemplarz, można zamówić telefonicznie 
(tel. 699 989 383) lub wysyłając zamówienie pisemne na adres: 
Janusz Kuźniewicz, ul. Stysia 42/7, 53-528 Wrocław.


