
UCHWAŁA nr 1/2021 ZARZĄDU LUBELSKIEGO ZWIĄZKU HODOWCÓW KRÓLIKÓW z dnia 29-07-2016 roku w sprawie 
określenia zasad i procedury tatuowania zwierząt.  

Działając na podstawie §4 ust 2 pkt 2 regulaminu zarządu uchwala się co następuje: Regulamin znakowania królików 
Zgodnie z Dz.U.1999.47.470  

§1 

1. W stadach zwierząt futerkowych prowadzi się indywidualne, trwałe oznakowanie zwierząt za pomocą tatuowania 
uszu lub kolczyka umieszczonego w uchu lub uszach zwierzęcia. A także obrączek czy chipów elektronicznych. 

2. Znakować można zwierzęta urodzone wyłącznie u hodowcy, czyste rasowo których rodzice posiadają 
udokumentowane pochodzenie (rodowód) oraz co najmniej dobrą ocenę fenotypu wystawioną przez sędziego 
rzeczoznawcę lub asystenta sędziego.  

a) w przypadku zwierząt nie rasowych „Teddy” czy „Mini Lop” zaleca się warunki jak w pkt 1 jednak takim 
zwierzętom można wystawić co najwyżej tzw metryczkę urodzenia. 

3. Tatuaż, kolczyk, chip i obrączka o którym mowa w pkt.1, powinien zawierać numer identyfikacyjny hodowcy 
nadany przez Zarząd LZHKR, a także znaki liczbowe określające miesiąc i rok oraz indywidualny nr zwierzęcia, 
niepowtarzalny w skali kraju przez okres 10 lat, w przypadku chipa jego indywidualny numer wpisuje się na 
rodowodzie w miejscu uwagi o zdrowotności i szczepieniach. 

4. Do tatuażu królików używa się specjalnych metalowych kleszczy (tatuownica zaciskowa) z wkładami metalowymi 
(liter i cyfr ułożonych ze stalowych igieł). Aby wykonać tatuaż należy ułożyć w tatuownicy odpowiedni ciąg znaków. 
Następnie przemywa się ucho zwierzęcia tamponem nasączonym środkiem dezynfekującym. Teraz należy przyłożyć 
ucho królika do płaskiej części tatuownicy i mocno ją zacisnąć. Następnie wetrzeć tusz w powstałe nakłucia.  

5. Hodowca, właściciel stada zwierząt futerkowych (królików) zobowiązany jest: prowadzić bieżącą dokumentację tj:  

a) karty klatkowe lub notes fermowy dla stada podstawowego i młodzieży b) karty lub książki hodowlane a także 
rejestr młodych królików, dokumentacja może być prowadzona systemem tradycyjnym lub komputerowym, (Rejestr 
Królików do nabycia w siedzibie zarządu w cenie 10zł, format A4).  

c) prowadzić bieżącą dokumentację weterynaryjną odnośnie stanu zdrowia zwierząt a w szczególności 
przeprowadzonych szczepień profilaktycznych, leczenia i diagnostyki.  

d) wystawiać i dostarczać nabywcom materiału hodowlanego dokładnie i czytelnie wypełnione dokumenty, karty 
rodowodowe, metryczki królików obowiązujące w LZHKR na każde zakupione zwierzę z pieczęcią związku, w innym 
przypadku wydany rodowód lub metryczka jest nieakceptowany przez LZHKR.  

e) znakować zwierzęta dokładnie i czytelnie zgodnie z zasadami opisanymi w §35-38 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Dz.U.1999.47.470 z dnia 5 maja 1999 r. w sprawie zakresu i metod 
prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt oraz sposobu oznakowania i identyfikacji zwierząt do 
celów hodowlanych.   

6. Hodowca posiadający indywidualny numer stada podstawowego który nadawany jest przez LZHKR prowadzi 
znakowanie królików samodzielnie, jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia dokumentacji hodowlanej i jest 
objęty nadzorem ze strony władz związku. Wszystkie dokumenty muszą być przygotowane przez hodowcę do wglądu 
kontrolujących.  

7.Zasady znakowania i rejestrowania królików.  

a) obydwoje rodziców muszą być znakowani i posiadać udokumentowane pochodzenie.  

b) obydwoje rodziców muszą być tej samej rasy i odmiany barwnej, za wyjątkiem - rosyjski czarny z kuną brązową - 
rosyjski niebieski z kuną niebieską - kalifornijski czarny z wielką kuną brązową - kalifornijski niebieski z wielką kuną 
niebieską - syjamski żółty z rosyjskim madagaskarowym - syjamski niebieski z rosyjskim izabelowym - dozwolone jest 
też kojarzenie osobników barwy szarej z odmianą żelazistą tej samej rasy - u królików ras: olbrzym srokacz, czeski 
srokacz, angielski srokacz, maklemburski srokacz oraz rex dalmatyński jeden z rodziców może być jednobarwny tzw. 



kominiarz lub młynarz, dotyczy to jednak tej samej odmiany barwnej. Osobniki jednobarwne mogą być znakowane i 
rejestrowane; nie mogą być jednak wystawiane na wystawach i nie podlegają ocenie. Przy rejestracji ich potomstwa 
nie wymaga się oceny punktowej.  

c) litera b nie dotyczy „Teddy i Mini lop” 

8. W przypadku naruszenia przyjętych zasad znakowania i rejestrowania, hodowca może być ukarany naganą z 
wpisem do rejestru deklaracji z publicznym ogłoszeniem na zebraniu związkowym, a w drastycznych przypadkach 
usunięciem ze związku i publicznym ogłoszeniu w mediach.  

9. Za weryfikację karty rodowodowej oraz opieczętowanie związek nie pobiera dodatkowej opłaty.  

10. Zasady dystrybucji kart rodowodowych i metryczek LZHKR  

a.) Realizacja zamówień na karty rodowodowe KZHK, odbywa się na podstawie wpłat hodowców/członków LZHKR na 
konto 85 1750 0012 0000 0000 3423 0358 z tytułem wpłaty "KARTY RODOWODOWE (Metryczki) dla fermy nr …L"  

b) Czas zrealizowania złożonego zamówienia wynosi do 30 dni od momentu zaksięgowania wpłaconej sumy na 
koncie LZHKR.  

c) Karty rodowodowe i metryczki wysyłane są wyłącznie osobą które maja uregulowaną składkę członkowską za 
bieżący rok.  

d) Cennik: - Koszt jednej sztuki karty rodowodowej – 1zł i kolorowej metryczki wynosi 2 zł. - Składając zamówienie 
należy doliczyć odpowiednią kwotę na koszt wysyłki jednej partii kart rodowodowych zgodnie z tabelą opłat Poczta 
Polska. (6,40 zł płatne z góry do 50 szt  - ceny na dzień uchwały)  

e) Zarząd LZHKR odpowiedzialny jest za dystrybucję kart rodowodowych.  

f) Karta rodowodowa i metryczka LZHKR od numeru 00001 są oznaczone numerem fermy dla której je wydano, 
sporządzone są na papierze kredowym, oznaczone są napisem LZHKR, posiadają pieczęć z logo w miejscu w którym 
wpisany jest numer rodowodu na metryczkach obok nazwy rasy królika.  

§2Ustala się następujące zasady znakowania  

1. Na lewym uchu powinien znajdować się numer złożony z liter i liczb liczący cztery znaki, nadany przez Zarząd 
LZHKR lub inną upoważniona osobę zgodnie z §35.3. Dz.U.1999.47.470. przykład 001L 002L...  

2. Na prawym uchu indywidualny nr zwierzęcia w stadzie, składa się do 7 znaków liczbowych §35.4. 
Dz.U.1999.47.470.  

a) symbol miesiąca urodzenia - jeden lub dwa znaki  

b) symbol roku urodzenia - jeden znak  

c) kolejny nr zwierzęcia w stadzie 3- 5 znaki. przykład 10 marca 2016r (361... 362 itd.) 15 grudnia 2016r (1261…1262 
itd.) Kolejne numery zwierzęcia w stadzie oznacza się cyframi arabskimi; parzystymi dla samica nie parzystymi dla 
samców; dopuszcza się znakowanie samic i samców numerami kolejnymi.  

§3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia 


