
Regulamin znakowania oraz rejestrowania królików w 

Świętokrzyskim Stowarzyszeniu Hodowców Królików Rasowych 

I Drobnego Inwentarza 

1. Znakowanie odbywa się poprzez trwałe umieszczenie (tatuaż) w uszach królika numeru    

złożonego z odpowiednich liter i cyfr 

2. Króliki przeznaczone do rejestrowania (później tatuowania) musza być czysto rasowe których 

rodzice posiadają rodowód. 

3. Znakować można tylko zwierzęta urodzone u hodowcy 

4. W lewym uchu królika patrząc na królika od tyłu umieszcza się indywidualny numer hodowli  

nadany przez zarząd ŚSHKRIDI lub upoważnioną osobę. 

5. Członkowie ŚSHKRIDI  na końcu  indywidualnego numeru hodowli tatuują Literkę T symbol 

naszego województwa 

 W prawym uchu umieszcza się indywidualny numer zwierzęcia, od 3 do 6 cyfr  arabskich, 

które oznaczają kolejno: 

 dwie pierwsze(lub jedna) oznacza miesiąc urodzenia 

 następna oznacza ostatnią cyfrę roku w którym zwierze się urodziło 

 jedna, dwie lub trzy  ostatnie cyfry  oznaczają numer kolejny zwierzęcia, przy czym jeśli 

zaczynamy nadawać numery królikom w danym miocie zawsze zaczynamy od samców a 

następnie samicom 

 Nr kolejny zwierzęcia zaczyna się od 1 a kończy na 999. Numeracja przechodzi z  miesiąca na 

miesiąc, aż dojdziemy do 999, następnie zaczynamy od 1. Z każdym  nowym rokiem 

kalendarzowym hodowca wraca do numeru 1. Numerację zachowujemy  bez względu na 

rasę i odmianę barwną zwierząt.  

6. Hodowca zobowiązany jest prowadzić w swoim stadzie bieżącą dokumentacje hodowlana tj.:   

 książkę hodowlaną na podstawie której wypisuje rodowód (rejestr młodych królików) 

 notes, zeszyt lub karty klatkowe (pomocniczo) 

7. Rodowód królika (kartę rodowodową) hodowca kupuje ze stowarzyszenia w cenie ustalonej 

przez Stowarzyszenie. 

8. Na rodowodzie znajdują się: 

 okrągła pieczęć z nazwą związku na obwodzie 

 tłoczona okrągła pieczęć  

 podpis hodowcy 

    Bez w/w pieczęci i podpisu hodowcy rodowód jest nieważny. 

9. Do tatuowania królików stosuje się tatuownice ze znakami o wysokości 7 mm dla ras: dużych, 

średnich i małych. Dla karzełków znaki powinny mieć wysokość 5mm. 

10. Numery Zwierząt jak i pieczęć do podbijania rodowodu nie powinny  mieć barwy czarnej. 

11. Wzory rodowodu i księgi hodowlanej ustala Stowarzyszenie 

12. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem a dotyczących spraw 

rejestrowania królików decyduje zarząd ŚSHKRIDI  


