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WYSTAWY RASOWYCH ŚWINEK MORSKICH 
 
 Wystawy rasowych świnek morskich są fundamentalnie i nierozerwalnie związane z 
hodowlą tych pięknych zwierząt. Są one wpisane w krajobraz hodowli  
i postrzegane jako jej naturalny element. Wystawy rasowych świnek morskich to krótko 
mówiąc, połączenie "przyjemnego z pożytecznym". 
 Działające w naszym kraju stowarzyszenie skupiające hodowców i miłośników 
rasowych świnek morskich - Polski Klub Rasowych Świnek Morskich  jest organizacją, która 
pod auspicjami europejskiej federacji hodowców Entente Européenne (EE) od kilkunastu lat 
tworzy z sukcesem swą hodowlaną i wystawową tradycję. W innych krajach, choćby w 
Wielkiej Brytanii tradycje hodowlane i wystawowe sięgają dziesiątek lat, a nawet więcej i 
przekazywane są z pokolenia na pokolenie.  
 

                                            
            Logo Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich                         Strona www National Agouti Club Wielka Brytania 
 
 W obrocie prawnym Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich funkcjonuje 
Regulamin wystaw. Zagłębiając się w jego treść już w pierwszym akapicie przeczytać można, 
że Klub organizuje wystawy na poziomie międzynarodowym, krajowym, wystawy klubowe, 
specjalistyczne oraz pokazy zwierząt mające na celu szeroko pojętą dydaktykę związaną z 
propagowaniem ras i szerzeniem kultury howu tych zwierząt. 
 

 
Bardzo często, szczególnie w środkach 
masowego przekazu można spotkać hasło: 
rasowy=rodowodowy. Propagatorzy tego hasła 
mają na celu uświadomienie, że tylko zwierzę z 
zarejestrowanych oficjalnie hodowli, a zatem z 
potwierdzonym pochodzeniem zawartym w 
rodowodzie dają gwarancję czystości rasy. 
Zastanowienia jednak wymaga, czy sam rodowód 
potwierdza wartość hodowlaną i eksterierową 

świnki morskiej. W mojej ocenie stanowczo nie. Rodowód hodowlany jest potwierdzeniem 
pochodzenia świnki morskiej oraz jej przodków w poprzednich pokoleniach. Potwierdza 
jedynie czystość krwi i stawia daną świnkę morską w szeregu zwierząt rasowych. To właśnie 
wystawy rasowych świnek morskich mają na celu pokazanie wartości hodowlanej i 
wystawowej każdego zwierzęcia, a świadczą o tym wszelkie certyfikaty, wyróżnienia, tytuły, 
nagrody, które świnka otrzymuje nigdzie indziej - tylko na wystawie.  
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 W praktyce różnie pojmowane jest podejście do samych wystaw rasowych świnek 
morskich - część osób zdecydowanie je popiera i nie może bez nich prowadzić działalności 
hodowlanej, inni prezentują argumenty przemawiające przeciwko wystawom. W tym miejscu 
nie będzie polemiki co do słuszności argumentów przeciwnych. Ponieważ jestem 
wyrazicielem pozytywnych aspektów wystaw rasowych świnek morskich i uważając, że w 
dyskusji, ponad wszelką wątpliwość przewagę biorą argumenty przemawiające za 
pozytywnym aspektem wystaw, popierać będę ten pozytywny wymiar. Polski Klub Rasowych 
Świnek Morskich prawnie usankcjonował działalność wystawową swych członków. Zgodnie 
z prawem obowiązującym w Klubie - każdy hodowca ma obowiązek uczestniczyć co 
najmniej jeden raz w roku na wystawie rasowych świnek morskich. Jest to niezbędne 
minimum, chociaż my hodowcy - pracujący w swych hodowlach na co dzień wiemy o tym, że 
im więcej wystaw rasowych świnek morskich, im więcej prezentowania ich walorów na 
wystawach - tym lepiej dla samych zwierząt. Korzyści wystawowe jednak i satysfakcja 
oprócz zwierząt przypadają w udziale również hodowcom i wystawcom. 
 
Wystawy rasowych świnek morskich w sposób oczywisty mają pozytywny 
wpływ na ich hodowlę i to na kilku płaszczyznach wymienionych niżej:  
 

1. Płaszczyzna hodowlana i 
wystawowa świnki morskiej - to na 
wystawie profesjonalny sędzia 
dokona rzetelnej oceny i uzasadni 
dlaczego tak właśnie ocenia zwierzę. 
Nie zostanie Młodzieżowym 
Championem, Championem Polski, 
Interchampionem, Grand 
Championem świnka, która nie bierze 
udziału w wystawach. Wystawa to 
jedyne miejsce, gdzie może uzyskać 
stosowne certyfikaty, tytuły, a więc 
jej udział w wystawie jest niezbędny. 

 Idąc dalej tym tokiem myślenia można się pokusić o stwierdzenie, że pozbawianie 
 świnki morskiej udziału w wystawie jest upośledzaniem jej kariery hodowlanej i 
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 wystawowej. Takim działaniem zabiera się zwierzęciu możliwość pokazania na forum 
 publicum jej jak najlepszych cech osobowościowych. Przypomnijmy, że celem 
 każdego hodowcy w działalności hodowlanej jest uzyskanie osobnika doskonałego, i
 dealnego, jak najbardziej zbliżonego do wzorca rasy. To na wystawach można 
 porównać efekty swej pracy. Można wymienić doświadczenia i spostrzeżenia. Można 
 wreszcie postawić obok siebie różne zwierzęta z różnych hodowli i naocznie 
 stwierdzić co nas zadowala, a co jest jeszcze do poprawy. Przypomnijmy, że hodowla 
 rasowych świnek morskich jest hodowlą amatorską. Nie prowadzimy farm 
 hodowlanych i nie sprzedajemy zwierząt w ilościach hurtowych. Każdy przychodzący 
 na świat maluch jest otoczony indywidualną opieką i oczywistym jest, że dla każdego 
 hodowcy jego zwierzęta są najpiękniejsze. Wystawa rasowych świnek morskich jest 
 tym miejscem, w którym weryfikuje się wszystkie oceny, rozwiewa wątpliwości, 
 ucina spekulacje i uzyskuje jednoznaczny werdykt sędziego. Pod tym kątem wystawy 
 rasowych świnek morskich są oczywiście jak najbardziej pożyteczne i potrzebne nie 
 tylko hodowlom, ale przede wszystkim samym zwierzętom, które nabywają 
 pozytywnych nawyków wystawowych. 
 
 

2. Płaszczyzna obycia wystawowego hodowcy - podczas wystawy rasowych świnek 
morskich hodowca znajduje się w gronie równych sobie osób zaangażowanych w 
hodowlę świnek. To tutaj na wystawie ma możliwość zaprezentowania swoich 
umiejętności hodowlanych, wystawowych, pielęgnacyjnych, konsultowania spraw 
wątpliwych i niejasnych z innymi hodowcami. To na wystawie dopiero stwierdzić 
może, czy jego działalność hodowlana jest prawidłowa i jak najbardziej wskazana dla 
zwierząt znajdujących się w jego hodowli. W wielu przypadkach hodowcy pod 
wpływem impulsu, adrenaliny wystawowej widząc wysokie lokaty  swych 
podopiecznych idą dalej w swej 
działalności wystawowej 
uczestnicząc w wystawach 
rasowych świnek morskich poza 
granicami kraju, co czyni ich 
rozpoznawalnymi również na 
arenie międzynarodowej, a co 
łączy się z prestiżem nie tylko 
samych zwierząt, ale i hodowli 
oraz hodowców. Obycie 
wystawowe nabyte na 
wystawach lokalnych może więc 
okazać się bardzo przydatnym, 
szczególnie w zakresie 
konkurowania i rywalizacji, 
która ma być zjawiskiem 
sportowym, pozbawionym 
negatywnych emocji. Ma uczyć 
cierpliwości i pokory. 
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3. Płaszczyzna wymiaru kulturalnego i towarzyskiego - wystawa rasowych świnek 

morskich to dla hodowcy czas wzmożonej uwagi, zwłaszcza, jeśli prezentuje na 
wystawie wiele zwierząt. Ale to również miejsce spotkań towarzyskich, gdzie w 
wolnej chwili można z koleżankami i kolegami hodowcami wypić kawę, zjeść 
posiłek, porozmawiać. Na wystawach rasowych świnek morskich najczęściej nie tylko 
pielęgnuje się stare znajomości, ale też nawiązuje nowe. Także i pod tym kątem 
wystawy mają bardzo pozytywny wymiar  pomagając budować tradycję i zacieśniać 
więzy przyjaźni. 

 

             
Foto: materiały własne 

 
 

4. Płaszczyzna wymiaru dydaktycznego - dzięki wystawom rasowych świnek 
morskich uczą się wszyscy. Wystawa to lekcja nie tylko dla zwierząt, hodowców, 
wystawców, ale i poligon doświadczalny dla sędziów rasowych świnek morskich, 
którzy stale i systematycznie szkolą się podnosząc swe kwalifikacje i wiedzę. Nie ma 
bowiem dwóch idealnie takich samych zwierząt. Każde jest inne, a każde podlega 
ocenie w wykonaniu sędziego. Jeżeli nie byłoby wystaw, nie byłoby komu oceniać 
naszych zwierząt, a każdy sędzia jest auturytetem w swej dziedzinie. Bezspornie 
pozytywny wymiar wystaw zauważalny jest i w tym aspekcie. Dodatkowym 
wymiarem dydaktycznym jest ten kierowany do ogółu osób, które nie hodując 
rasowych świnek morskich przychodzą jako goście na wystawy z rodzinami i 
obserwują ich przebieg. To dla nich przygotowywane są wszelkie atrakcje w postaci 
prelekcji, konkursów dla dzieci, pogadanek, prezentacji, co ma swój wymiar 
dydaktyczny, ale nade wszystko na celu ma osiągnięcie efektu w postaci zaszczepienia 
miłości do świnek morskich. Wystawy świnek są doskonałym miejscem na taką 
działalność dydaktyczną, która wpisuje się w politykę działania Polskiego Klubu 
Rasowych Świnek Morskich. 

 
 
 Podsumowując powyższe można stwierdzić, że wystawy rasowych świnek morskich 
mają bezspornie pozytywny i pożądany wpływ na ich hodowlę. Smutną jest świnka morska , 
która jest zwierzęciem rasowym, a nie może pokazać swych walorów na wystawie. Każde 
zwierzę powinno mieć możliwość udziału w wystawach i posiadać tym samym urzędowo 
potwierdzoną swą wartość hodowlaną i eksterierową. Wymaga tego etyka hodowlana. 
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Zachęcamy więc do udziału w wystawach, to wydarzenia czasochłonne i pracochłonne, ale 
pojmowane są jako "przyjemny obowiązek", który odwdzięcza się hodowcy pięknymi 
wynikami wystawowymi naszych doskonałych - wartych prezentowania zwierząt. 
 

 
Foto: materiały własne 

 
 Zapraszamy wszystkie osoby niezrzeszone, ogłoszenia o wystawach publikowane są w 
środkach masowego przekazu. Przychodźcie wraz z rodzinami, każdy znajdzie tutaj coś dla 
siebie i miło spędzi czas. Tutaj na wystawie zrobimy sobie pamiątkowe zdjęcie i zarazimy 
Was bakcylem wystaw. Miło spędzimy czas w magicznej atmosferze wystaw rasowych 
świnek morskich. 
 

 
Autor jest adeptem na sędziego rasowych świnek morskich wszystkich ras 

oraz hodowcą Polskiego Klubu Rasowych Świnek Morskich 
prowadzącym hodowlę KARAMELA - The house of agouti cavies 

 


