Sekcja szczury: Regulamin hodowlany
Postanowienia ogólne:
§1
Hodowla szczurów rodowodowych jest nadzorowana przez Zarząd RCPL, za pośrednictwem
przewodniczącego sekcji wybranego przez Zarząd.
§2
2.1. Członkowie RCPL wspierają hodowlę naznaczoną cechami odpowiedzialności,
prowadzoną w oparciu o wiedzę genetyczną, przy zachowaniu odpowiednich standardów
zapewniających zarówno zapobieganie chorobom, jak i komfortowe oraz pełne
odpowiedzialnej miłości warunki bytowania.
2.2 Hodowla szczurów rodowodowych prowadzona pod patronatem RCPL jest hodowlą
amatorską i domową.
2.3. Celem hodowli jest doskonalenie gatunku, pod względem cech fizycznych, psychicznych i
behawioralnych, poprzez zbliżanie się do ideału zapisanego w Standardzie RCPL.
2.4. Szczury wykazujące wrodzone wady i anomalie nie mogą być użyte w hodowli oraz być
sprzedawane jako szczury hodowlane.
§3
Przewodniczący sekcji osobiście nadzoruje pracę hodowlaną, doradza hodowcom w
sprawach hodowlanych, opiniuje wnioski dotyczące spraw hodowlanych prowadzonego
przez sekcję gatunku i przedstawia do akceptacji Zarządowi za pośrednictwem Członka
Zarządu ds. hodowli.
§4
W myśl niniejszego Regulaminu Hodowcą jest członek RCPL, który:
4.1. Jest pełnoletni albo jest członkiem młodzieżowym posiadającym pisemną zgodę
opiekuna prawnego na założenie hodowli.
4.2. Przeszedł szkolenie RCPL na hodowcę szczurów rodowodowych z wynikiem pozytywnym
lub otrzymał zgodę od Zarządu, po wcześniejszym złożeniu wniosku, na zwolnienie ze
szkolenia. Szkolenie jest przeprowadzane przez Członka Zarządu ds. hodowli lub osobę przez
niego wskazaną. Szkolenie jest odpłatne, a materiały szkoleniowe przekazane osobie
szkolącej nie mogą zostać udostępnione osobom trzecim.
4.3. Wystąpił z wnioskiem o przystąpienie do egzaminu na hodowcę szczurów
rodowodowych i zaliczył go z wynikiem pozytywnym. Egzamin przeprowadzają minimum
dwie osoby, w tym Członek Zarządu ds. hodowli lub osoba przez niego wskazana. Egzamin
składa się z części pisemnej oraz ustnej. Egzamin jest odpłatny.
4.4. Poprzez złożenie wniosku zarejestrował przydomek hodowlany w RCPL.

Przydomek hodowlany:
§5
5.1. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, hodowca zobowiązany jest do wystąpienia
z wnioskiem o zarejestrowanie przez Zarząd przydomka hodowlanego. Hodowca zgłasza
przydomek do Członka Zarządu ds. hodowli przez formularz Wniosek o rejestrację hodowli.
Hodowca składając wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego wyraża zgodę na
umieszczenie danych teleadresowych dotyczących hodowli oraz hodowanych odmian
szczurów na stronie internetowej oraz materiałach reklamowych RCPL.
5.2. Zarząd ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy pisemne
uzasadnienie swojej decyzji.
5.3. Przydomek otrzymują wszystkie szczury pochodzące z danej hodowli.
5.4. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po imieniu szczura. Imię szczura
zawsze pisze się dużymi literami, zaś przydomek hodowlany małymi (IMIĘ Przydomek /
Przydomek IMIĘ).
5.5. Wszystkim szczurom urodzonym w jednym miocie zawsze nadaje się imiona zaczynające
się na tą samą literę łacińskiego alfabetu. Hodowca ma prawo dowolności w zakresie
kolejności alfabetycznej przy przypisywaniu liter do kolejnych miotów.
5.6. Hodowlę może prowadzić dwóch pełnoletnich członków RCPL na zasadach
współwłasności.
5.6.1. W przypadku hodowli na zasadach współwłasności żaden z hodowców nie
może mieć odrębnego przydomka hodowlanego. W przypadku rozwiązania współpracy
należy powiadomić Członka Zarządu ds. hodowli o tym, który ze wspólników zatrzyma
przydomek hodowlany.
5.7. Przydomek hodowlany zarejestrowany w RCPL po wyrejestrowaniu hodowli nie może
być użyty przez inną osobę.
5.8. Zaleca się by przydomki hodowlane nie były dłuższe niż 15 liter lub znaków.
Ogólne postanowienia hodowlane:
§6
6.1. Szczur nabywa prawa hodowlane po rejestracji i nadaniu kwalifikacji hodowlanej przez
Sędziego RCPL.
6.2. Do hodowli nie mogą być dopuszczone zwierzęta chore, w złej kondycji fizycznej lub
takie, u których stwierdzono wady anatomiczne.
6.3. Wszystkie urodzone w hodowli szczury posiadają domyślny status PET (niehodowlany),
zaś szczury wydawane do dalszej hodowli otrzymują status potencjalnie hodowlany.

6.4. Zaleca się unikania krycia szczurów w bezpośrednim pokrewieństwie, czyli:
a) brat z siostrą,
b) ojciec z córką,
c) matka z synem.
6.4.1. Dozwolone jest jednak rozmnażanie szczurów w niższym pokrewieństwie.
6.5. RCPL nie zakazuje hodowli żadnej odmiany szczurów, jednak ze względu na kwestie
zdrowotne dotyczące niektórych z nich, hodować je można jedynie w formie projektu. Pieczę
nad projektami sprawuje Członek Zarządu ds. hodowli lub osoba przez niego wskazana.
Odmianami, które muszą być hodowane w formie projektu są:
1.
2.
3.
4.

sphynx,
tailess,
longhair,
marble.

6.6. Hodowca, który chce prowadzić linię wymagającą formy projektu musi wystąpić z
wnioskiem do Członka Zarządu ds. hodowli. Członek Zarządu ds. hodowli przedstawia
zaopiniowany wniosek Zarządowi. Zarząd musi wyrazić zgodę na prowadzenie projektu przez
hodowcę w formie uchwały.
6.7. Szczury nieposiadające rodowodu mogą zostać dopuszczone do hodowli, na podstawie
kwalifikacji hodowlanej, jeśli prezentują wybitne cechy lub reprezentują odmianę
niedostępną do tej pory wśród szczurów rodowodowych zarejestrowanych w RCPL.
Kwalifikacji takiej może dokonać sędzia RCPL z minimum 3-letnim stażem sędziowskim.
Mioty po takich szczurach mają status kontrolny.
6.8. Z miotu kontrolnego hodowca zobowiązany jest zatrzymać do dalszej hodowli samca.
Zatrzymanie samicy z takiego miotu możliwe jest tylko w przypadku, kiedy w miocie nie
pojawił się samiec odmiany, którą hodowca chciał wyprowadzić tym miotem lub gdy
wymaga tego specyfika odmiany.
Samica hodowlana:
§7
7.1. Przez samicę hodowlaną rozumie się samicę zarejestrowaną w RCPL i wpisaną do Księgi
Rodowodowej z odpowiednią kwalifikacją hodowlaną, określoną na podstawie oceny
sędziowskiej.
7.2. Do hodowli dopuszcza się wyłącznie samicę, która jest nieagresywna, zdrowa i w dobrej
kondycji oraz spełniła poniższe wymogi:
1.
2.
3.
4.

uzyskała pozytywną kwalifikację hodowlaną,
ukończyła 5 miesięcy,
przekroczyła wagę 300g (dla odmiany dwarf 60g),
posiada rodowód w chwili krycia.

7.3. Zaleca się, aby pierwszy miot samica urodziła najpóźniej w wieku około 8 miesięcy,
jednakże w uzasadnionych przypadkach i pozytywnej opinii lekarza weterynarii, Członek
Zarządu ds. hodowli może czas ten wydłużyć do 10 miesięcy.
7.4. Limit miotów na jedną samicę wynosi dwa, a w uzasadnionych przypadkach Zarząd RCPL
może wyrazić zgodę na trzeci miot.
7.5. Samica traci uprawnienia hodowlane wraz z ukończeniem 15 miesięcy.
7.6. Odstęp pomiędzy poszczególnymi miotami u jednej samicy nie może być krótszy niż 1
miesiąc (liczony od odstawienia poprzedniego miotu do następnego krycia).
Samiec reproduktor:
§8
8.1. Przez samca reproduktora rozumie się samca zarejestrowanego w RCPL i wpisanego do
Księgi Rodowodowej z odpowiednią kwalifikacją hodowlaną określoną na podstawie oceny
sędziowskiej.
8.2. Do hodowli dopuszcza się wyłącznie samca, który jest nieagresywny, zdrowy i w dobrej
kondycji oraz spełnia poniższe wymogi:
1.
2.
3.
4.

uzyskał pozytywną kwalifikację hodowlaną,
ukończył 6 miesięcy,
przekroczył wagę 450g (dla odmiany fuzz 400g, dla odmiany dwarf 60g),
posiada rodowód w chwili krycia.

8.3. Samiec otrzymuje uprawnienia reproduktora dożywotnio, ale zalecane jest by hodowca
nie używał do hodowli samca, który ukończył 24 miesiące.
§9
9.1. Hodowca ma prawo do:
1.
2.
3.
4.

uzyskiwania informacji i porad hodowlanych,
dostępu do listy samców reproduktorów,
dostępu do Księgi Rodowodowej,
swobodnego wyboru samca reproduktora zarejestrowanego w RCPL z zachowaniem
zasad hodowlanych panujących w RCPL,
5. odchowania wszystkich urodzonych szczurów w jego hodowli.
9.2. Hodowca ma obowiązek:
1. zapewnić właściwą opiekę i pielęgnację oraz higieniczne warunki dla posiadanych
szczurów,
2. zapewnić odpowiednią ilość właściwej jakości pożywienia,
3. zapewnić opiekę weterynaryjną wszystkim szczurom w hodowli, w tym w
szczególności samicy ciężarnej/karmiącej i jej młodym,
4. zabezpieczyć przed przypadkowym kryciem,
5. przedstawiać swoje plany hodowlane w wyznaczonym miejscu,

6. ustalić w formie pisemnej z opiekunem samca reproduktora warunki rozliczenia za
krycie,
7. najpóźniej wraz z końcem 4 tygodnia życia szczurów wystąpić do Członka Zarządu ds.
hodowli lub osoby przez niego wskazanej o nadanie numeru rejestracyjnego miotu.
Hodowca winien załączyć rodowód oraz kartę miotu. Wnioski o wydanie numeru
rejestracyjnego złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
a. w przypadku stwierdzenia przez Członka Zarządu ds. hodowli, że dane zawarte
w karcie miotu nie odpowiadają prawdzie, Członek Zarządu ds. hodowli może
skierować wniosek do Sądu Koleżeńskiego o ukaranie hodowcy i wstrzymać
wydanie rodowodów dla szczurów z tego miotu,
b. nie zgłoszenie miotu do rejestracji w terminie może skutkować odmową
wydania rodowodów dla wszystkich szczurów w danym miocie,
c. RCPL ma na zarejestrowanie miotu 7 dni roboczych.
8. poinformować nowego opiekuna o zasadach opieki nad szczurami i o właściwym
żywieniu. Nowy opiekun musi zostać powiadomiony o aktualnym stanie zdrowia
szczura/ów, wszystkich chorobach i zabiegach, które przeszedł szczur oraz o
ewentualnych lekach, które szczur przyjmuje.
a. zaleca się, aby przy oddawaniu szczurów nowemu opiekunowi sporządzana
była umowa w formie pisemnej, w której wyszczególnione będą dokumenty
przekazane wraz ze szczurem.
9. wydawać szczury nowym opiekunom po ukończeniu przez nie 4.5 tygodnia życia.
Wszystkie szczury w dniu wydania muszą być zdrowe.
10. na żądanie Zarządu RCPL umożliwić kontrolę warunków utrzymania i kondycji
fizycznej szczurów,
Ekwiwalent za krycie:
§ 10
10.1. Zaleca się sporządzanie pisemnych umów dotyczących warunków krycia. Umowa taka
powinna określać czas i sposób rozliczenia się hodowców za krycie.
1. dopuszczalne są wszystkie formy rozliczeń za krycie, o ile tak postanowiły strony.
2. w przypadku nieuregulowania sprawy przez strony w inny sposób, opiekun samca
reproduktora ma prawo do wyboru jednego szczura z miotu. Wybór powinien być
dokonany najpóźniej 3 tygodnie po urodzeniu szczurów. Opiekun samicy ma jednak
pierwszeństwo w wyborze jednego ze szczurów do dalszej hodowli. O ile opiekun
samca reproduktora zrezygnuje z wyboru szczura dla siebie lub nie dokona wyboru w
wyznaczonym czasie, opiekun samicy obowiązany jest do wypłacenia ekwiwalentu
pieniężnego w wysokości średniej ceny za szczura z miotu.
3. wszelkie rozliczenia winny być uregulowane najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od daty
urodzenia szczurów.
4. wszelkie spory dotyczące ekwiwalentów za krycie będą rozpatrywane przez Sąd
Koleżeński, na wniosek stron, tylko po przedstawieniu umowy krycia sporządzonej w
formie pisemnej.

Dokumentacja hodowlana:
§ 11
11.1. Podstawą do wydania numeru rejestracyjnego miotu jest wniosek o rejestrację wraz z
załączonym rodowodem i kartą miotu. Kartę miotu można modyfikować do 3 miesięcy po
urodzeniu się miotu.
11.2. W przypadku krycia szczurem nie zarejestrowanym w RCPL, czyli w przypadku kiedy
samiec reproduktor należy do hodowcy z innego związku o tożsamym działaniu w Polsce lub
znajduje się za granicą, do dokumentacji hodowlanej należy załączyć kopię pełnego
rodowodu ojca miotu, dane hodowli lub opiekuna samca reproduktora oraz pisemne
potwierdzenie krycia.
§ 12
Hodowcy mają obowiązek otoczyć należytą opieką szczury, które zostały wycofane z
hodowli. Należy zawiadomić RCPL w terminie 1 miesiąca o śmierci szczura, który dał miot.
§ 13
13.1. Za nieprzestrzegania zasad niniejszego regulaminu Sąd Koleżeński, na wniosek Członka
Zarządu ds. hodowli, ma prawo nałożyć karę:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia hodowcy na okres do 12 miesięcy.
§ 14
14.1. Zaleca się, aby hodowca prowadził i przechowywał podstawową dokumentacją
hodowlaną. W dokumentacji takiej powinny znaleźć się zapisy dotyczące zdrowia i
rozmnażania szczurów.
14.2. Członek Zarządu ds. hodowli mając na względzie dobro szczurów, w wyjątkowych i
zaopiniowanych przez lekarza weterynarii przypadkach, ma prawo do czynienia wyjątków
dotyczących postanowień niniejszego Regulaminu.
§ 15
15.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 15.07.2017 r.
15.2. Do regulaminu w formie załączników dołączone są wzory dokumentów hodowlanych
obowiązujących w RCPL, stanowią one integralną część regulaminu.
Przepisy przejściowe:
§ 16
Dla hodowli działających pod innymi związkami w momencie wejścia niniejszego regulaminu
w życie, przyjmuje się, że stosowanie go obowiązuje hodowcę od miotu, którego urodzenie
nastąpi po 15.07.2017 r.

§17
Dla miotów, których krycie nastąpiło przed 15.07.2017 r. RCPL uznaje kwalifikację
hodowlaną zagranicznego związku hodowców.

