
Świnka na wystawie 
 

Wraz z eksportem świnek morskich do Europy w XV wieku główny cel ich hodowli 

skoncentrował się na rozwoju atrakcyjnych zwierząt domowych w wielu odmianach, różniących się 

długością i strukturą włosa a także mnogością odmian barwnych. Wszystkie rasy świnek mają jednak 

pewne wspólne ogólne cechy, które określają standardy uznane w danych krajach: ciało powinno byd 

mocne i zwartej budowy, czaszka szeroka, profil głowy krótki i zaokrąglony, o dużych oczach i dużych, 

opadających uszach. Prócz cech ogólnych które oceniane są u wszystkich ras, oceniane są także cechy 

charakterystyczne dla danej rasy, takie jak np. kolor sierści, długośd i gęstośd okrywy włosowej, skręt 

włosów, liczbę i rozmieszczenie rozet - i inne, które dla każdej z ras określa Polski Standard Rasowych 

Świnek Morskich. W Polsce wystawy rasowych świnek morskich organizowane są od roku 2006. 

 

Cel organizacji wystaw 

 Każda rasa świnek, którą możemy się dziś cieszyd zawdzięcza swoje istnienie wieloletniej 

pracy pasjonatów, jakimi są hodowcy. Planowa hodowla, która jest ich udziałem skupia się na stałym 

doskonaleniu rasy pod względem cech fizycznych i psychicznych przy ciągłym uwzględnieniu podstaw 

naukowych. Wystawy są niejako weryfikacją pracy 

hodowcy; służą ocenie poszczególnych zwierząt, 

ich eksterieru (czyli wyglądu zewnętrznego) pod 

kątem zgodności ze standardem danej rasy – a 

działanie takie z kolei pomaga w ocenie 

przydatności zwierząt do dalszej hodowli. 

Równocześnie wystawy są miejscem popularyzacji 

wiedzy: to właśnie na wystawach hodowcy i 

miłośnicy świnek rasowych mają okazję wymienid 

doświadczenia na temat hodowli i pielęgnacji 

poszczególnych ras, obejrzed ich przedstawicieli. 

Odwiedzający z kolei mogą poznad i wybrad rasę 

która ich zainteresuje, zapytad o jej cechy – te 

mniej i bardziej korzystne i dowiedzied się czy dana 

rasa pasuje do ich domowego, świoskiego stadka. 

 Nie sposób też przejśd obojętnie wobec 

tego, jak wielką moc integracji posiadają 

wystawy. Przy stołach sędziowskich spotykają 

się hodowcy, miłośnicy i właściciele świnek; 

bardzo łatwo można nawiązad kontakty i 

zapoczątkowad przyjaźnie, których 

fundamentem jest piękna wspólna pasja. Dzięki 

wystawom można też spędzid czas i po prostu 

bawid się wśród osób kochających świnki –

niezależnie od ocen sędziowskich czy 

zajmowanych lokat!  



Jak przygotować świnkę na wystawę 

 Jeśli chcemy wziąd udział w wystawie z naszą świnką, trzeba się najpierw do niej odpowiednio 

przygotowad. Przede wszystkim nasza świnka musi byd oswojona, nie bad się człowieka i wszystkiego 

wokół, bo zwierzę przerażone obecnością i dotykiem człowieka nie będzie odpowiednio prezentowad 

swoich uroków i wdzięków sędziemu ;) Prawda – na samym początku swojej pierwszej wystawy 

świnka na pewno będzie się bała, ale strachy najczęściej szybko mijają i świnki odprężają się. Co 

więcej, osobiście mam wrażenie, że w wyniku starao podjętych w kierunku jak najlepszego 

zaprezentowania świnek - przygotowao, wcześniejszych dwiczeo, jak i samej wystawy relacja pupila i 

opiekuna przenosi się na nieco inny poziom: oboje uczą się lepiej rozumied siebie nawzajem, a świnka 

staje się bardziej odporna na bodźce otoczenia i spokojniejsza, co jest ogromną zaletą w codziennych 

kontaktach.  

 Kolejnym punktem z jakim trzeba się 

zmierzyd przed wystawą jest poznanie standardu 

„naszej” rasy jak i regulaminu wystaw, które 

można znaleźd na stronach Klubu. Wiadomo, że 

na początku będziemy raczej nieporadni i 

najwięcej o samych wystawach dowiemy się „w 

akcji”, niemniej warto wcześniej poczytad co 

będzie u naszej świnki oceniane, jak i dopytad 

hodowcy naszego podopiecznego jak powinien 

wyglądad grooming naszej rasy – jak pielęgnowad rasy długowłose/krótkowłose/bezwłose/kręcone, 

które świnki wymagają trymowania i jak je wykonad, które rasy trzeba przed wystawą wykąpad, a 

które nie – i tak dalej. Warto zainteresowad się odpowiednio wcześniej, gdyż na ostatnią chwilę 

niewiele da się zrobid… Każda świnka prezentowana na wystawie powinna byd czysta i zadbana – 

warto zwrócid szczególną uwagę na stan łapek i pazurków, czystośd uszu i gruczołów łojowych. 

 Świnki morskie wystawia się 

na podestach – jest to rodzaj 

podkładki, która pozwala ładnie 

zaprezentowad świnkę, a także pełni 

funkcje higieniczną. Niewielka, 

twarda, płaska poduszka także dobrze 

sprawdzi się w tej roli. W domu warto 

dwiczyd ze świnką stanie na podeście 

– gdy będziemy ją na nim sadzad i 

uczyd by spokojnie na nim stała – z 

pewnością zaprocentuje to na 

wystawie jak i przy wielu 

czynnościach pielęgnacyjnych w 

domu. Niezbędnym ekwipunkiem na 

wystawę będzie także transporter, 

zapas czystego podłoża, siana i jedzenia (zwłaszcza soczystego – ogórki!!). 

 



 Jeśli jesteśmy właścicielami rasowej świnki 

jednocześnie nie prowadząc hodowli i będziemy chcieli 

zapisad świnkę na wystawę, konieczne będzie zapisanie 

się do Klubu jako Miłośnik. W tym celu odszukujemy na 

stronie z dokumentami odpowiednią deklarację 

członkowską, wypełniamy i wysyłamy na podany e-mail. 

Gdy już zostaniemy wpisani w poczet Miłośników świnek 

morskich, trzeba będzie zarejestrowad w Klubie także 

naszą świnkę - i tu również przyda się zakładka 

dokumenty. Gdy już nasza świnka otrzyma swój 

numerek – będziemy już gotowi do wypełniania 

formularza zapisu na wystawę, gdy tylko ten pojawi się 

na stronie :) Jeśli pojawią się jakieś problemy – warto 

zapytad! 

 Każda świnka bezpośrednio przed wystawą 

powinna odwiedzid lekarza weterynarii, który podpisze 

zaświadczenie, że nasza świnka jest zdrowa i jej udział w wystawie nie zagraża ani jej samej ani innym 

świnkom. Zaświadczenie takie jest ważne 3 dni. 

 

Jak wygląda Konkurs Świnki Domowej 

 Jeżeli nasza świnka nie posiada rodowodu - jest świnką nierasową, „kundelkiem” – bardzo 

często również może wziąd udział w wystawie! W czasie trwania większości wystaw świnek rasowych 

organizowane są specjalne wystawy dla świnek domowych :) W wystawie tej mogą brad udział 

zwierzęta nierasowe i rasowe nie spełniające standardu swojej rasy. Udział w niej jest znacznie 

prostszy od strony formalnej – nie jest wymagana wcześniejsza rejestracja ani zapisy. Pojawiamy się 

na wystawie z naszą świnką, na miejscu wnosimy stosowną opłatę i czekamy na wezwanie do oceny :) 

Nadal obowiązkowe jest natomiast zaświadczenie od lekarza weterynarii o stanie zdrowia pupila. 

Świnki w tej kategorii oceniane są na podstawie utrzymania, kondycji oraz charakteru. 

 

 

 



Jak wygląda Wystawa Świnek Rasowych w Polsce 

 W wystawie Świnek Rasowych mogą brad udział tylko te świnki, które wcześniej zostały 

zgłoszone. Każda uczestnicząca w wystawie świnka musi ważyd więcej niż pół kilo oraz posiadad 

numer rejestracyjny, a każdy wystawca musi byd zarejestrowany w CCP jako Miłośnik lub Hodowca. 

Świnki wystawiane są w czterech klasach wiekowych: klasa BABY (od 500g do 5 miesięcy), klasa 

JUNIOR (od 5 -9 miesięcy), klasa ADULT (od 9 miesięcy do 3 lat) oraz klasa SENIOR (powyżej 3 lat). 

Przed wystawą otrzymamy pocztą elektroniczną katalog wystawowy. 

W dniu wystawy warto na miejscu stawid się odpowiednio wcześnie przed rozpoczęciem 

sędziowania; ocena nie zawsze jest prowadzona od numeru 1, a spóźnienie to nie zawsze tylko faux-

pas. Kolejkę do oceny warto obserwowad, gdyż za dostarczenie świnki do oceny odpowiedzialny jest 

jej właściciel. Jeśli się zagapimy zapewne ktoś będzie wołał o naszego pupila, ale miejmy świadomośd, 

że ten raczej nie stawi się sam ;) 

 

Ocena sędziowska 

Przy ocenie świnek morskich sędzia bierze pod uwagę ich wady wrodzone i nabyte, fizyczne i 

psychiczne. Świnka może otrzymad ocenę wybitną, doskonałą, bardzo dobrą, dobrą lub dostateczną. 

Jeśli sędzia podczas oceny zauważy poważne uchybienia, świnka może zostad zdyskwalifikowana.  

Ocena wybitna i doskonała skutkuje przyznaniem śwince certyfikatu wystawowego 

championa – CAC (fr. Certificat d'Aptitude au Championnat). Zebranie odpowiedniej liczby 

certyfikatów CAC upoważnia nas do zarejestrowania świnki jako Championa Polski – sposób 

kompletowania certyfikatów można znaleźd w regulaminie wystaw. 

Oprócz oceny indywidualnej sędzia dokonuje oceny porównawczej i w obrębie rasy wybiera 

najlepszego przedstawiciela rasy w danej klasie wiekowej (BOB-B/J/A), a następnie spośród 

wszystkich klas wiekowych najlepszego przedstawiciela rasy – Best Of Breed (BOB).  



 

Pod koniec wystawy gdy sędzia oceni już wszystkie świnki, wtedy najlepsi przedstawiciele 

wszystkich ras w swoich klasach wiekowych będą wywoływani do oceny porównawczej spośród 

różnych ras w danych klasach wiekowych i zostaną wybrane najlepsze świnki na wystawie – Best In 

Show (BIS). Spośród porównywanych zwierząt sędzia wybiera najlepsze świnki w klasach wiekowych: 

Najlepszy Baby, Najlepszy Junior i Najlepszy Adult – z lokatami od I do III.  

 

Porównanie do wyboru Best In Show Junior 

Wybór najlepszej świnki w rasie – Best Of Breed 



Konkurencją finałową wystawy jest wybór BEST OF BEST – najlepszych z najlepszych – czyli 

trzech świnek na wystawie, które zajmują zaszczytne miejsca „na podium”  

 

Best Of Best 
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