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Australian Cattle Dog (2)   

Bearded Collie (2)   

Biały owczarek szwajcarski (16)   

Border Collie (40)   

Bouvier des Flandres / Vlaamse Koehond (1)   

Ceskoslovenský Vlciak (10)   

Chodsky Pes (2)   

Maremmano-Abruzzese (1)   

Owczarek australijski - Kelpie (4)   

Owczarek australijski (typ amerykański) (21)   

Owczarek belgijski - Malinois (2)   

Owczarek belgijski - Tervueren (1)   

Owczarek francuski - Beauceron (3)   

Owczarek francuski - Briard (8)   

Owczarek holenderski krótkowłosy (1)   

Owczarek niemiecki długowłosy (26)   

Owczarek niemiecki krótkowłosy (24)   

Owczarek południoworosyjski - Jużak (3)   

Owczarek szetlandzki (37)   

Owczarek szkocki długowłosy (11)   

Owczarek szkocki krótkowłosy (4)   

Polski owczarek nizinny (8)   

Polski owczarek podhalański (29)   

Puli biały (2)   

Puli kolorowy (1)   

Saarlooswolfhond (1)   

Schipperke (1)   

Welsh Corgi Cardigan (15)   

Welsh Corgi Pembroke (9)   

 

Bernardyn długowłosy (3)   

Berneński pies pasterski (45)   

Bokser (20)   

Buldog angielski (20)   

Bullmastiff (10)   

Cane Corso Italiano (23)   

Czarny terier rosyjski (16)   

Doberman (13)   

Dog argentyński (7)   

Dog niemiecki (błękitny) (11)   

Dog niemiecki (czarny, arlekin) (13)   

Dog niemiecki (żółty, pręgowany) (5)   

Dog z Majorki (1)   

Dogue de Bordeaux (6)   

Duży szwajcarski pies pasterski (11)   

Entlebucher (2)   

Fila Brasileiro (2)   

Hovawart (3)   

Jugoslovenski Ovcarski Pas - Sarplaninac (1)   
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Leonberger (14)   

Mastif angielski (6)   

Mastif hiszpański (3)   

Mastif neapolitański (1)   

Mastif pirenejski (4)   

Mastif tybetański (18)   

Nowofundland (18)   

Owczarek kaukaski (1)   

Owczarek środkowoazjatycki (11)   

Pinczer małpi (2)   

Pinczer miniaturowy (8)   

Pinczer średni (2)   

Pirenejski pies górski (3)   

Presa Canario (3)   

Rottweiler (14)   

Shar Pei (8)   

Sznaucer miniaturowy biały (2)   

Sznaucer miniaturowy czarno-srebrny (13)   

Sznaucer miniaturowy czarny (15)   

Sznaucer miniaturowy pieprz i sól (16)   

Sznaucer olbrzym czarny (5)   

Sznaucer średni czarny (3)   

Sznaucer średni pieprz i sól (6)   

Tosa (5)   

 

Airedale Terrier (13)   

American Staffordshire Terrier (34)   

Bedlington Terrier (1)   

Border Terrier (2)   

Bulterier (11)   

Bulterier miniaturowy (20)   

Cairn Terrier (15)   

Dandie Dinmont Terrier (1)   

English Toy Terrier (1)   

Foksterier szorstkowłosy (2)   

Jack Russell Terrier (45)   

Kerry Blue Terrier (5)   

Manchester Terrier (1)   

Norwich Terrier (5)   

Parson Russell Terrier (9)   

Sealyham Terrier (3)   

Skye Terrier (2)   

Staffordshire Bull Terrier (31)   

Terier australijski (1)   

Terier brazylijski (1)   

Terier czeski (2)   

Terier irlandzki (1)   

Terier szkocki (8)   

Terier walijski (3)   

West Highland White Terrier (20)   

Yorkshire Terrier (18)   
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Jamnik długowłosy króliczy (6)   

Jamnik długowłosy miniaturowy (9)   

Jamnik długowłosy standardowy (10)   

Jamnik krótkowłosy króliczy (6)   

Jamnik krótkowłosy miniaturowy (10)   

Jamnik krótkowłosy standardowy (6)   

Jamnik szorstkowłosy króliczy (4)   

Jamnik szorstkowłosy miniaturowy (3)   

Jamnik szorstkowłosy standardowy (13)   

 

Akita (13)   

Akita amerykańska (23)   

Alaskan Malamute (15)   

Basenji (12)   

Chow Chow (11)   

Eurasier (1)   

Nagi pies peruwiański duży (1)   

Nagi pies peruwiański średni (1)   

Pies Faraona (2)   

Samoyed (31)   

Shiba (15)   

Siberian Husky (18)   

Suomenlapinkoira (3)   

Szpic japoński (2)   

Szpic miniaturowy (Pomeranian) (25)   

Szpic średni biały (1)   

Szpic wilczy (1)   

Thai Ridgeback Dog (9)   

 

Alpejski gończy krótkonożny (1)   

Basset Hound (9)   

Beagle (11)   

Dalmatyńczyk (11)   

Duży gończy gaskoński (1)   

Gończy polski (25)   

Mały gończy gaskoński (2)   

Ogar polski (10)   

Petit Basset griffon vendéen (2)   

Porcelaine (6)   

Posokowiec bawarski (11)   

Rhodesian Ridgeback (28)   

 

Braque d'Auvergne (2)   

Braque Saint-Germain (1)   

Epagneul bleu de Picardie (1)   

Epagneul Breton (2)   

Mały münsterländer (3)   

Pointer (3)   
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Seter angielski (5)   

Seter irlandzki (20)   

Seter irlandzki czerwono-biały (4)   

Seter szkocki - Gordon (14)   

Wyżeł fryzyjski (1)   

Wyżeł niemiecki krótkowłosy (16)   

Wyżeł weimarski krótkowłosy (16)   

Wyżeł węgierski krótkowłosy (23)   

Wyżeł włoski krótkowłosy (2)   

Wyżeł włoski szorstkowłosy (1)   

 

Barbet (1)   

Clumber Spaniel (4)   

Cocker spaniel amerykański (6)   

Cocker spaniel angielski (19)   

Curly Coated Retriever (2)   

Flat Coated Retriever (17)   

Golden Retriever (28)   

Hiszpański pies dowodny (3)   

Irlandzki spaniel dowodny (1)   

Labrador Retriever (46)   

Lagotto romagnolo (8)   

Nederlandse Kooikerhondje (2)   

Nova Scotia Duck Tolling Retriever (2)   

Płochacz niemiecki - Wachtelhund (2)   

Portugalski pies dowodny (1)   

Springer spaniel angielski (6)   

Springer spaniel walijski (2)   

Sussex Spaniel (1)   

 

Bichon Frise (15)   

Boston Terrier (36)   

Brabantczyk (7)   

Buldog francuski (60)   

Cavalier King Charles Spaniel (63)   

Chihuahua długowłosy (32)   

Chihuahua krótkowłosy (30)   

Chin japoński (5)   

Chiński grzywacz (15)   

Coton de Tuléar (11)   

Gryfonik brukselski (8)   

Hawańczyk (8)   

King Charles Spaniel (1)   

Lhasa Apso (12)   

Lwi piesek (3)   

Maltańczyk (22)   

Mops (24)   

Pekińczyk (3)   

Prazsky Krysarik (2)   

Pudel duży (biały, brązowy, czarny) (8)   

Pudel duży (srebrny, płowy) (5)   
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Pudel miniaturowy (biały, brązowy, czarny) (10)   

Pudel miniaturowy (srebrny, płowy) (1)   

Pudel średni (biały, brązowy, czarny) (2)   

Pudel średni (srebrny, płowy) (1)   

Pudel toy (6)   

Rosyjski toy długowłosy (1)   

Rosyjski toy krótkowłosy (1)   

Shih Tzu (18)   

Spaniel kontynentalny miniaturowy - Papillon (25)   

Spaniel kontynentalny miniaturowy - Phalene (1)   

Spaniel tybetański (2)   

Terier tybetański (8)   

 

Charcik włoski (15)   

Chart afgański (12)   

Chart afrykański - Azawakh (3)   

Chart arabski - Sloughi (1)   

Chart hiszpański (1)   

Chart perski (4)   

Chart polski (9)   

Chart rosyjski borzoj (16)   

Chart szkocki (1)   

Whippet (42)   

Wilczarz irlandzki (7)   

 

Biewer Yorkshire Terrier à la Pom Pon (3)   

Boerboel (1)   

Buldog kontynentalny (2)   

Cesky horsky pes (1)   

Łajka jakucka (2)   

Polski spaniel myśliwski (1)   
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