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Regulamin znakowania oraz rejestrowania królików  

w Krajowym Związku Hodowców Królików  

Obowiązuje od 1 stycznia2016r. 
  

 
 

Uchwała Zarządu KZHK z dn. 25.01.2016 r. 

 
1.Znakowanie odbywa się poprzez trwałe umieszczenie w uszach królików kodu złożonego z liter oraz 
cyfr w formie tatuażu. Stosuje się do tego tatuownice ze znakami o wysokości 7 mm dla ras dużych, 
średnich i małych. Dla karzełków „ZNAKI” te  powinny mieć wysokość 5mm. Do tatuowania 
stosujemy tusz czarny lub zielony. 

 
2.  Znakować można  wyłącznie  zwierzęta: 

- urodzone  u  hodowcy; 

- czyste  rasowo (tej samej rasy i odmiany barwnej), których  rodzice posiadają udokumentowane 

pochodzenie tj. kartę rodowodową lub kartę hodowlaną, wydaną przez KCHZ oraz  co najmniej dobrą 

ocenę fenotypu (min. 89,0 pkt.) wystawioną przez sędziego rzeczoznawcę; 

 

 

U wszystkich odmian barwnych rasy Olbrzym Srokacz tzw. “młynarze” (homozygotyczne srokacze) 

oraz tzw. “kominiarze” (homozygotycznie jednobarwne, pozbawione genu srokatości potomstwo 

srokaczy), które nie są osobną odmianą barwną, nie posiadają wzorca i nie podlegają ocenie 

wystawowej (mogą być rejestrowane i tatuowane, nie mogą jednak być wystawiane na wystawach,  

a przy wypisie kart rodowodowych ich potomstwa nie wymaga się wpisywania do nich punktacji 

takiego osobnika - taki osobnik nie podlega ocenie). 

 

 

 

3.W lewym uchu znakowanego królika umieszcza się złożony z liter i cyfr numer liczący do czterech 

znaków, nadany przez Zarząd KZHK lub upoważnioną osobę. W prawym uchu umieszcza się 3-6 cyfr, 

z których maksymalnie dwie pierwsze oznaczają miesiąc urodzenia zwierzęcia, następna jest ostatnią 

cyfrą roku urodzenia lub odpowiednią literką nadawana na dany rok urodzenia, zaś kolejne oznaczają 

numer nadany zwierzęciu w stadzie.  

 

Kod  złożony z  symboli umieszczonych w  lewym i prawym uchu jest przypisany danemu 

zwierzęciu i nie może się powtórzyć u innego w okresie do 10 lat, bez względu na rasę królika. 

 
  

http://mzhk.pl/regulamin-tatuowania/
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4.Hodowca, właściciel stada zwierząt futerkowych (królików) zobowiązany jest prowadzić bieżącą 

dokumentację hodowlaną tj.: 

 
a) karty klatkowe lub notes fermowy dla stada podstawowego i rejestr młodych królików 

 
b) karty lub książki hodowlane dla zwierząt stada podstawowego  

(dokumentacja może być prowadzona systemem tradycyjnym lub komputerowym) 

 
c)  prowadzić   bieżącą   dokumentację   weterynaryjną   odnośnie   stanu   zdrowia   zwierząt,    

a w szczególności przeprowadzonych szczepień profilaktycznych, leczenia i diagnostyki 

 
*d) Królikom rejestrowanym na numerach ewidencyjnych hodowli KZHK - wystawiać  

i dostarczać nabywcom materiału hodowlanego dokładnie i czytelnie wypełnione dokumenty, 

karty rodowodowe obowiązujące w KZHK na każde zakupione zwierzę z pieczęcią związku, 

w innym wypadku rodowód zwierzęcia jest nieakceptowany przez KZHK, inne stowarzyszenia  

i instytucje. 

 

*Oznacza to, iż hodowca jest wręcz zobligowany rejestrując króliki według zasad KZHK,  

by wliczyć w cenę sprzedawanego materiału hodowlanego kartę rodowodową obowiązującą w 

KZHK.  

Tym samym nie może sprzedać królika z samym wybitym na zwierzęciu tatuażem, żądać za 

wystawienie rodowodu dodatkowej opłaty od kupującego, bądź dopuścić do obrotu  zwierzę  

z innym dokumentem potwierdzającym pochodzenie – pseudo rodowód, niż adekwatna  

dla systemu znakowania KZHK karta rodowodowa przeznaczona dla hodowców KZHK  

(wyjątek stanowi karta hodowlana KCHZ dla hodowców KCHZ zarejestrowanych w KZHK). 

 

Link do podglądu wzoru rodowodu KZHK: 

AWERS     -    http://www.kzhk.pl/pliki/wkr_01.pdf 

REWERS   -    http://www.kzhk.pl/pliki/wkr_02.pdf 

 

e) znakować zwierzęta dokładnie, czytelnie zgodnie z wymogami KZHK. Utrudniające lub 

uniemożliwiające identyfikację (nieczytelne, błędne, nieprawidłowe, niepełne) lub powodujące 

uszkodzenie małżowin usznych tatuaże mogą skutkować wykluczeniem królika z udziału w konkursie 

wystawowym. 

 
5. Hodowca posiadający indywidualny nr stada podstawowego nadany przez Zarząd KZHK prowadzi 

znakowanie samodzielnie. Jest zobowiązany do rzetelnego prowadzenia dokumentacji hodowlanej 

i jest objęty nadzorem ze strony władz związku. Wszystkie dokumenty muszą być przygotowane do 

wglądu przez osoby kontrolujące. 

 

Możliwość REJESTRACJI ustaje w przypadku: 

– urodzenia królików po dniu skreślenia, usunięcia hodowcy ze struktur KZHK; 

– urodzonych w roku kalendarzowym, za który hodowca nie uregulował składki członkowskiej. 

 
6. W przypadku naruszenia lub niespełnienia przyjętych wymogów 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  

z członkostwa związku, bądź też innymi sankcjami, o których zdecydują stosownie władze 

KZHK. 

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

 
8. Wszystkie dokumenty związane z  wystawieniem kart rodowodowych należy dostarczyć na adres 

korespondencyjny KZHK, wraz z zaadresowaną kopertą zwrotną i znaczkami.

http://www.kzhk.pl/pliki/wkr_01.pdf
http://www.kzhk.pl/pliki/wkr_02.pdf
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Ustala się następujący sposób znakowania 

 
1.Symbol związku, w którym utrzymuje się stado składa się z czterech znaków cyfrowo - literowych 

 
LEWE UCHO, np.: 111-P 

 
*2.  Indywidualny nr zwierzęcia w  stadzie składa się z 3-6 znaków  literowo - cyfrowych  lub 

cyfrowych i zawiera: 

 
a)   Symbol miesiąca urodzenia – jeden lub dwa znaki cyfrowe  

b)   Symbol roku urodzenia – jeden znak literowy lub cyfrowy 

c)  Kolejny numer zwierzęcia w stadzie – 1-3 znaków cyfrowych 

*  w prawym uchu umieszcza się od trzech do sześciu znaków, oznacza to, iż symbol 

kolejnego numeru zwierzęcia w miocie nie może przekroczyć liczby 999. Numeracja 

od 1-999 obowiązuje przez cały rok kalendarzowy i jest prowadzona dla każdej rasy  

i odmiany barwnej łącznie, przy czym w przypadku przekroczenia tej cyfry nadawanie 

numerów rozpoczynamy ponownie od nowa (cyfry-1).  

 

 

np:. PRAWE UCHO 12A111 LUB 126111 – Królik  urodzony w grudniu 2016 roku, nr kolejny w stadzie 111; 

WEDŁUG PRZYJĘCIA ZNAKOWANIA PARZYSTEGO I NIEPARZYSTEGO MÓGŁBY TO BYĆ SAMIEC (1.0). 
 
 
 
SYMBOL ZNAKOWANIA WG NASTĘPUJĄCEGO KLUCZA: 

 
2014r. – „W” lub „4”                                                                   2023r. – „L” lub „3” 
2015r. – „Z” lub „5”                                                                    2024r. – „N” lub „4” 
2016r. – „A” lub „6”                                                                   2025r. – „P” lub „5 
2017r. – „B” lub „7"                                                                    2026r. – „S” lub „6” 
2018r. – „C” lub „8”                                                                    2027r. – „T” lub „7” 
2019r. – „D” lub „9”                                                                   2028r. – „U” lub „8” 
2020r. – „F” lub „0”                                                                    2029r. – „W” lub „9” 
2021r. – „H” lub „1”                                                                    2030r. – „Z” lub „0” 
2022r. – „K” lub „2”                                                                   2031r. – „A” lub „1” 
 

(w/w klucz podlega aktualizacji/edycji przez władze KZHK, bez ponownego uchwalania) 

 
Kolejne numery zwierzęcia w stadzie oznacza się cyframi arabskimi; parzystymi dla samic  

a nieparzystymi dla samców, przy czym w danym miocie najpierw nadajemy numery samcom  

(numery nieparzyste), a następnie samicom (numery parzyste)*lub dopuszcza się znakowanie samic  

i samców numerami kolejnymi, przy czym także w danym miocie najpierw nadajemy numery samcom, 

a następnie samicom– tak by chcąc zaprezentować na wystawie króliki w kolekcjiK3 (z jednego 

miotu) samce zawsze miały numery kolejne w stadzie niższe od prezentowanych samic w tym rodzaju 

kolekcji – patrz regulaminy wystaw KZHK. 

 
  



str. 4 
 

Przykłady poprawnego (zalecanego) nadania numerów w 3 różnych miotach urodzonych w tym samym miesiącu 

(lewe ucho / prawe ucho), według przykładu występujacego poprzez omówienie powyższego regulaminu przez 

hodowcę rejestrujacego króliki urodzone w grudniu 2016 roku, w Hodowli Królików Rasowych 111-P ras 

Belgijski Olbrzym Szary (BOS) i Nowozelandzki Czerwony (NC): 

 

a) Miot 1 - rasa Belgijski Olbrzym Szary, ur. w grudniu 2016, płeć 3.3 (tzn.: 3 samce i 3 samice): 

♂ 111-P / 12A1; ♂ 111-P / 12A3; ♂ 111-P / 12A5; ♀ 111-P / 12A6; ♀ 111-P / 12A8; ♀ 111-P / 12A10 

lub 
♂ 111-P / 1261; ♂ 111-P / 1263; ♂ 111-P / 1265; ♀ 111-P / 1266; ♀ 111-P / 1268; ♀ 111-P / 12610 

*lub 
♂ 111-P / 12A1; ♂ 111-P / 12A2; ♂ 111-P / 12A3; ♀ 111-P / 12A4; ♀ 111-P / 12A5; ♀ 111-P / 12A6 

*lub 
♂ 111-P / 1261; ♂ 111-P / 1262; ♂ 111-P / 1263; ♀ 111-P / 1264; ♀ 111-P / 1265; ♀ 111-P / 1266 

 

 

b) Miot 2 - rasa Nowozelandzki Czerwony, ur. w grudniu 2016, płeć 2.4 (tzn.: 2 samce i 4 samice): 

♂ 111-P / 12A11; ♂ 111-P / 12A13; ♀ 111-P / 12A14; ♀ 111-P / 12A16; ♀ 111-P / 12A18; ♀ 111-P / 12A20 

lub 
♂ 111-P / 12611; ♂ 111-P / 12613; ♀ 111-P / 12614; ♀ 111-P / 12616; ♀ 111-P / 12618; ♀ 111-P / 12620 

*lub 
♂ 111-P / 12A7; ♂ 111-P / 12A8; ♀ 111-P / 12A9; ♀ 111-P / 12A10; ♀ 111-P / 12A11; ♀ 111-P / 12A12 

*lub 
♂ 111-P / 1267; ♂ 111-P / 1268; ♀ 111-P / 1269; ♀ 111-P / 12610; ♀ 111-P / 12611; ♀ 111-P / 12612 

 

 

c) Miot 3 - rasa Nowozelandzki Czerwony, ur. w grudniu 2016, płeć 4.1 (tzn.: 4 samce i 1 samica): 

♂ 111-P / 12A21; ♂ 111-P / 12A23; ♂ 111-P / 12A25; ♂ 111-P / 12A27; ♀ 111-P / 12A28; 

lub 
♂ 111-P / 12621; ♂ 111-P / 12623; ♂ 111-P / 12625; ♂ 111-P / 12627; ♀ 111-P / 12628 

*lub 
♂ 111-P / 12A13; ♂ 111-P / 12A14; ♂ 111-P / 12A15; ♂ 111-P / 12A16; ♀ 111-P / 12A17 

*lub 
♂ 111-P / 12613; ♂ 111-P / 12614; ♂ 111-P / 12615; ♂ 111-P / 12616; ♀ 111-P / 12617 

 

W każdym nowym miesiącu znakowanie kolejne w stadzie możemy zaczynać od początku lub kontynuować 

numeracje od ostatniego zarejestrowanego zwierzęcia, lecz maksymalnie do liczby 999. 

 

Króliki z jednego miotu, przeznaczone do tatuowania nie mogą być łączone 

przed tatuowaniem z królikami z innego miotu. 

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 Stycznia 2016 roku 
 

Zarząd 

KZHK 


