
WYSTAWA
M|ĘDZYNARoDoWA

HOLANDIA.
L2-L3.O7.L997

PSV
ó-9 mi$ięcy

sędzia: L' Nizet
ZgJogzonot 21,
Wystawiono: l7
( laxbdb,3xdb)

1. redor vrn Arjokjo
o'Quarz dej T€mplari
M.U$a v. Arjakjo

2' Mrc.K'y Łd. Lentfere.

o'c€Ilo!' Qu€śezan
M.Xenta Łd. Lentferethoeve

(11xbdb)

o'Zello vd. s|einhag€rquelle

2, Hos v Dln Alhedy\
Ho€ve
o. seńmo v' Fiemcreck
M. Inka v. Dan Alhedy's

o' Nero Ł Hirsch€l
M. Fanta vd. Z€nteiche

2. M!|k d€| cobbo

M.le l ladelGobbo

3. Url du Manolr de Siiri

M. Sisside La Louve

4.Huppy * Arlett
O.Eros vd. LuisenstEsse

5. N|vrfd Ł Ade|p|ltz
O. Shanlo's Xano

ó. Torm v. Nieuwllndshof
O. Gnmm v T6idius
M' Hel8e Ł Nieuwlandshof

7. Z€Io Ł wes.rnhoL

M. Kjn V Damerberg
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8. Gorbo v. Restrruch
O. Flick v. Arlett

9. M|ro Ł E|znundung.

M. Alice v Elzmundung-

lo.E|ton Ł B'u€rnft €uld
o' Karly v Arminiuś
M. Nalaliv. Burg Bismarck

Kt'ś! Juniorów
sędzi'| P v' oirschot
zg|oszońo| f4'
Wystrwionor I 7
( ls x bdb,2 x db )

3. Troy v. H.lelDder
O. Grimmv. TBsidius
M. Zehna v. Haraf's Hof

4.Mulz v, Welssen Marg.ll
o'QuaŹ deiTemplari
M' Una v'd' Lentfert hoev€

Khsr Mlodzi6ł
sędzirI Ridiger Mai
Zglosrono: 53,
wystrlłiono:38
(3lxbdb)

o. wobo v Ltirch€nhain

3. car|o v.d. Fr!ftwleśen
O.Natz v Steigerbof
M.Mant zu. Wolfskammer

o.Dorjan v. Yohann€sberg
M.Janka v Bisschofsheim

9-12 miesięcv
ZgloszJ'tot 21,
Wystrwiono: I 1

2. M koŚ du clos d€
Patmlśand
O. Larry v. Grapmbof
M. H€njie du Gofe de Teanlo

3. Thilo v. Bohrwrld

M. Moni Ł ośfresischen
Thingstiil!e

l. M8x 9d. Z€nteiche
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O. Sasko v.d. Noriswand
M. Kdat's Ronda

Zgloszonot 25 ,
Wystawiono: 23
(23xbdb)

M. Mona v Hischel

o. Max d€lla Loggja

6. Ft|k Łd. stokhrsselt
o. Nero v' Hir'ch€l
M. Birgit v.d. stokltaseh

7. Celtic v. Hrus Llcheron

M. Dayka v. HaDs Lacherom

8. H.nDo v.d. Lenfeńho.ve
O. King v. Hiihnegrab
M' xola vd. LeDtfeńhoeve

9. N.xabor v. Hru8 GrurF
drl
O. Enzo v. Tmsidius

lo.Lffso Ł Tr.3ldlus
O. Max della Lossiadei

M. Donna v. trasidius

Klasr Otwert!
sędzh: A van Benschop
ZgloBronot 45,
WFtawlonot35
(2sxd,7xbdb)

O. FIic v. Arlett
M' Rońy van Huize HintdoDk

2. oriDm v. Tr.3idiuŚ
o' Yago v' wildslejg€r Land
M. Flurin v. B.silisk

3. QulDdo v.d. Duliesch€D.

O. Flic v. Adett
M. Holly v.d. Dunieschenke

5.Ilko da Avingi.

M. Frida d€ Auńngis

6. xi|lo Ł Kreuzbaum
O. Eiko v KJeuzbalm
M. Deniss€ v Nerscheidffve8

7. Jrcco Ł Llmmersbeek

M' Laika vd. Lentf€rthoev€

t. Biu v. Hauś Xatsboghte
O. Don v Adelplatr
M' cilly vd' Herd€isk.ing

9. F|ffch Ł Nl€uw|lndchof
O. Berthat vinner
M. Quira v Nieuwlandshof

lo.Pirrco v. PIklen!
O. Kratmosen's Gundo

SUKI
6-9 m|$|ęcy

sędzii: A' Bonnemmer
Zglorzonot 21,
Wystawionor 2 I
( l7 x bdb,4 x db )

1. Kipyo'3 Coco
O. Shanto', Xano

2. Brend! v. Dłelgl€r smd
o' vando v Moorb€ck
M. Akcha v. Haus Delte

3. Y€nt| v. Milzslot
O. Indo v Haus Dexel
M. Qu€sle v Mialot

4. witch Ł \łtldta.|t€r

o. Hano vd. Wienerau
M. Ulme v Adelplatz

9.|2 mi€si €lY
sędzia: A. Bonnemmer

1. Uli € v. santamar
O. Jumbo vd. Dolomitm
M.Revav.h. Besoyenselmd

2. Jefske v. B|sschofsh€im
O. Lord Geor8 Vctor Tum
M' xasha v' BiŚschofshein

3.Iuy Ł Hul' Ł s.|lrnd"

O. Cdmm v. Tmsidius
M. Bonni€ v Huis v' salland.

o. Vifus v HauŚ FarrenkoPf
M. Dunja v. villsnova

K|rsa Młodfieżv
sędzk: F' Go|d|ust
Zgloszono:102,
Wystawiono: 63
(ó0xbdb'3xdb)

l. chlpsl Łd' Herd.rsfrrm
O. Natz v. Stegerhof
M. Xena v. Wildsleger Land

4. yolker v. weŃefDho|z

M. Finav Exterbogen 3. hcht Łd. Lentfert Hoeve
O- Yugo vd. Michaelswiese

o. Kań! Kjoury Ł Bkscho.

OVCZAREK
M' Ursa vd' Lenlfeń Hocve

1' Aśii * Htus wei|er
o. Jack v HackhauseNeg
M. Chila v. Finkenschlag

4. Naica v Rumbtchttl
O. Max Lo8gia dei Mercant'
M. Maxi Y Niehotrster Land

s. vivl z.d. SlebeD Bursen

M. Dunja z.d. Sieben Bur8en

6. Flr! v Grenzl.nd
O. Mstty v. d. Wienenu
M. Indianaduval D'Anrin

7. D|r|e L|ll €-Nolle

M. Swoki's Break a Le8

E. Itrh v.d, Pkle Troph.
O. Kady v Aminius
M' Tina v. Hińgarden

9. Hllleryv S.n Morco
O. Scott v. Deodatus
M. Xena v Badener LaDd

r0.K.trln v. wlrnloch

M. Franzi v. Winnloch

K|gsł Juniorów
sędzir: W van Rooy€n
Zgloszono:35,
wyst8wiono: 2ó
(2óxbdb)



ffi
M. Irń v Nańnyt Hof
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3' ch€ss v. Dn Alhedy\

O. Apoll Y Laacher Haus
M. Velow v. Dan Alhody's

4' wiIdnark€ns Hnsel
O. Natz v. Steigcrhot

5. Fagńłr v. H.us Ka|btch'
o' olk v' Belg'lanńshof
M. Zclsi v. H6us Kalbach

ó. Haict v' A|.xyrvohof
O. ZeUo v. Steinhagcrqueue
M. Uhnc v. Alexyrvohof

7. Lldv r. Ni€uw|'ndshof
O. M.x dclla Lostsu dc1

M Quita v' Nicu{landŚhoI

8. Gi[' v' Bissd|ofśh.im
O. Zcllo v. Slcnrlriigcrqucllc
M' Wcna v' BisschÓ|Śhcin]

9. woopy vnn Błr.ndiktr

M Dixy van B.rcndika

l0.Ur$ vln Brmndik!

O. Nick van Barendika
M' Hippy vań Barendika

KIasa Otwarta
sędzia: H' Buss
Zgloszono: 59,
Wystawiono: 36
(30xdosk,3xbdb) 3. Iniana Du yal D'Anziń

o. Gabin du Berroi AneŚien
M. Gaby Des Hauls Dc

4. Kstjt v. Heidefliess

M. Cariia v.I lcidcflicss

6' Utty v.d. ost Fri €sischen
Thingstett€

M. Bigsi r.d. Burg Hintc

7' Rońy Łd. Burg Htuy

o' ciń !' Bomber8
M. Quinta v.d. Burs flaus

E. All{e v. Elzmundung-

M' Quina v'd' ElŹmundung.

9. Drnk! v.d. L.ntfcrt

O. A'nigo v. BelSier
M. Kclly vd Lonticrl llocvc

l0.Wlldrron! vd. Klhlcr

O. Dax v. fluus Lrchcrom
M. Osina vd Kahlcr I-lcido

l. Ginger v Blickreucr
Q. 

^pollv. 
Lra.her Haus

2. Anch! v.d. Nllgislrlle

M. Pd'jł !' wiklgis(cr Lrnd 5. Bicnc Bruernfreund

M. Silv. v Aaucnnicund

ERYK NOWAK
( 75. 72.1937 - 8.07.1998 )

Nicnicckicgo Załszc ńtłlł na cc|u roz.
wój i podnicsicnic pozionu tcj raŚyw Pol
Ścc or{f rc7sfcŹcnic kontaktó\ł polskich
owczłtkaźy f hodowcanr i i sędz mi z ftl.

N ic wŚ/łscy ł icdzą. iŹ Ptczcs byl'ów
nicż cf lonkicm Konrisji PŚów Użytkowych
FCI. w klólcj czynnic dzhlał jcżnżąc na
konlilcno.jc i fłbicnjąc głos w splułdch
is lohych d|ł ŚzkoIcnia '  Df ięki  ń icńlu
wprowadzono w Polsce Rcgulami'r Mie
dzynlrodowy IPO,awkonsckwcnci i tcso
zacfęlo uznłwac laszc e8fa'nlny na swlc'
cic' Jcgo zaśuBąjcst równicż lo. żc !oa'
wi1iśnry siq jlko Reprczcnlacja Polskt !a
Mis l| 'zoŚwachswiatawUSviFcl .nrożc
bez specjalnych wyników, leczjak to ńó.
wil P.efes:'kontakty z czolówkąświalo'
wĄwiele nas nauczą'. wyjazdy tc spowo'
dowaty wyużną fńianę w organtzacji7a.
wodów w PÓ|sce ' fostali zaprcszcnt sę.
dziowic i pozo..nci zagBniczni, a poziom
wyŚzkolenia psów jeś be2 wĄtp1en1a co.

Batdfo będzic nam brakowalo obecno-
ści osoby PrezĆsanafawodach. przyja7nc.
8o zaintcresowania lrenitrgami i poziomc'n
wyszkolenia pŚów Ni8dy nie umk!ął.jego
uwadre dobry do pracy pies i bardzo dhts
go go póżniej pamiatał ińtćresującsięjego
Iosani' Byl częścią oddzialx Bytom' za.
wsze obccny, nie był ty1ko osobąpcłniącą
liczne obowiązki, on żył życicm Związku
Kynologiczreso. zawsze otocmny ogro'n-
ną ilością dokumcDtó\ dzięki swojej ia.

chowości i poŚwięccniu świclnic dt|sri
Śobic ladę f tą cłłą .'bfulokrucją '' w nuF
cu lcgo roku mineło by 40 lll jlk zoŚłl
Prc2cŚcń oddziału Bylom' kńry Plak1ycz.
nic Śwotzył i rcZbldowłl. dopuvad7il do
lc8o. iż wsfysoy w Po|$c znają lc| od.
dzi.ł z cykIic7nic olgani7-owźlnydr Między.
ńarcdowych wystaw PsÓw' Mislrzostw
Ślqska Psów oblończyolr i bicgów chaF

N icŚcty nic ldalo mU sie zorgdnifować
jcszc,-c wiclu p|dńowanych imprcz kynD.
|o8icznych i wŚpóInic z przyjuciółrni ob.
cl1odfićjubilcIszu'

odszedl na8lc' zmalł 8'0l.l998' Zcgnł-
liś!ńy go na CmcnlaŹu w BytÓlnn' szom.
bicrkach nicd{lelÓ Śladionu' na któryn
odbywały sie tlk ukochanc P!2c7 Niego
dużc imprczy tynologicznc'

w osobie Eryka Nowaka Śtracili$ny
wybil'iĄ oŚobowość kynobgicznĄ wspa
niałego |achowca' człowicka otwarte8o na
nowc ncndy. s7anowańego l ccDloncgo ł
kraju i za granicą' Miał wielu plzyjaciół
wśród ludzi d7iałdjących na arenic świalo.
wej kyńologii, któży znając poŚać nasfe.
go PrezeŚa, jego fachowość' wie&ę oraz
przyjeny stos|nckdo ludzii ieżąl ina
cŻej zaczęli patrzeć na Po|aków.

Możemy jcdynie ńieć nadf ieję' żc znar
dąsię teraz następoy. kLóryń będzie rów.
nic mocno jal PrezesowiErykowi Nowa'
kowi 7a1eżałÓ ń. popńwie wizcrunkupol'
skicj kynoIogiinaświecie'

MańL Fryc

Dnia 8 stycznia 1998 roku zmarł Eryk
Nowak Vicc Prc7cs z!!Ząd! Glówncgo
Związku Kynologicznego w Pohce. Pżc.
Wodniczący cłównc,] KÓmisji szkolenia
Psów i Klubu owczarka Nicmjeckiego'
Przcwodniozący oddziału Bylonr'

Polska kyńolo8ia Śraciła wybitńĆgo
dfiałacza' który jako sędzia Międzynaro-
dowy byl obecny na więkŚfości pohkich
wyŚlaw, oceniając psy paŚlerŚkie' rottwe-
i]ery lub swoją &ochaną nsę owcarki ń1e.
micckie. Jego pr.ca w Klubic Owczarka



Pozdrowienia dla polskich hodowców
- Geert Kroesen

Będąc w Holandii fawilałęm do hodowli
Nieuwlandshof, którei właścicieIem jesl
ceęrt KJoesen' PoprosiłĆn go aby udzielił

sDr"ktern i rozuneh w równlh s|rPniu' il|
teresowala hnie b owpyt, jesachaftk-
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CK: Ibt||li| |l'| hlź plkdtl20 L 
' 
nlihat

d:iti ll,)full1ok,bwut'| |:u|eu !ię 
^i..!|n,oił |\'|1lki a[kn'| da(un,tP:c Mar

Iin0l!cDn l'! Dpil ho|lb\|'l|l zu4kl:ld I ię
Ą4 ó Ę,l ,lie^.! Pollels S,,nnow! W\-
!o\., 9 |99a I Nui)|ięk,|,| i]xly||nh0ht|,
!!k.e! a.!łio!|eh| ł !,97 l: Ki..l, DDi|l
llka Cingetz4ękl i],licj|cc yAi]' M IIo.
I etulc tt k i ej l,l]s ir^r i. Khboic i d w rk trrr i c
)|lLięźlfu' 'l?sle|l duu| żc \| ta.lan,o
.!a.h n'ich| (!no|,'|rh ?|ó|'ia ś|it.i!

KD: M.sz w swoj€j hodow'
|i farółno doskon9|e psy
jrk i suki. Co ma dla ciebie

cK| o.4w i śti e ze \ z8| ędóŃ
h od o|| l a n! c h r a i 9 dżń i ejsze
y| slki' ńależ! bazovoć ,a
.loskoi dlyc h n@ tkdc h (ha i n
fd1rieh 70% Ńanaści ha
do\|lanei stdna\|i sukd, pies
j.Ś 1 1| I ka doPc hl i c, i en,.
KD| czy sądzisz że vyg|ąd
oN będfi. j €szcfe ńodyti.

cK| U||dżańl żc \, bu.lavi.
olklqĄię|o.ilż |dki 'ilki vbie
nlbb lnfu l.,1' d le nołn.ie! *
cre ksrktllowd( .hatakter
lyth p:ó\, i r |n,ać ru ich
\|.ychan ii.. ON h ti(s v
I 00% st,,1on,|, i 

"ąlaż'y Pfu
cowal : rih atlla:otiaktr.
KD: Kto uljmuj. Śię szko"
|en|tm twoich psów?
CKt Sturth si( in)ii b \art:

Połn\lu nli :a|4 i \vk' tal,v
Śńi \blr! rfu\ Pojwi(ah|
P|oh. ,Palńałl się lżęsb z
nn|\'n| i h olon\0ń i' \f I c|ł'l'' tll
f(]Ą Pl,'|!łok\|llic,1, l):'| 8o

KDIczy możes, coŚ połie'
dzieć o Śłoich osiq8nięc|łch

KD: J'kich rrd Udfie|i|byś pohkim ho.

GK| Wl'ą,,nv i(| zakv sa.łłhll
haeAą uw l 8( I d l!:), lrIk dt ń ! l i n i ę, n ! l.

suki4u kkĄ|'|, łill Śi< o|ieht holor-
kt Mtsat b.ri kt!tu Lnlat.rrritcr\htkk)
n.ni Wk,| :e n'i||ż? si( h . tliź'f,li fusj
klhi dk ni( łiu il,tirln!:i' Po.lahric Ąu

'ię:P,|n|a. 
n|sfu]\! a,li' ZdLh(ułl ,lhll

h1khn)k'i da |:,\,i1ah| u Ę.!kn|| ui!.
,li.lkic hlh hoh,nl!t,\ki? dh|'k4 ź\ \|, łi|k
:.ha.zy: i alkit łojltP,\:| Ps),, Nic r\4,s|.
fu rnżIa Dd|hl na li|]|ic Iidlo dllllq0
,a k,i tod!td\,i( I Akho $kn)ia yn)i! t)nr
n,itlk,tt wvhntaenk, o pnk h.
KDl cZy prZyjech'lbyŚdo PolŚkin{ lvy-

()Kt Nia zraht pakkith h.dolrli d r hrin i?
b'\'łl ie lnfuzyl||ię. uie $,khk,arl klkni

"fużli\4ś(i' 
Gl),b| zoŚlali żdP}bs:.k] |ę.

.l.]on,ic S,/ b nit \,klzę Pt.lN,kil b''' al
Plt!,|o\ał s|oie Psv' Jed'|h,|'i| P].bl..
rtn1 icsl otlląlaii' \|'iu..] d0 Pb|,\ki azła.
L',ołhy kilkutlĄio\ą,]lobedośł' d hi.
,fugę ka k1k dhlgi a|s IŚo\,k|ć Pyj\[
Lhlbo:c z4binśvęlnkie 2e sobą'
KD: Dziękując zt rozmow9 życzę tvie|u
sukccŚów hodowlanych.

Pi €M.zy 2 plewoi G..rt KroB€n

trriodpowicdzi ni parc pylali dolyc4cydl
owozrrk(lw nicmicckich.
Kr?-ysztof Dob.fłńśkiI Kiedy rozpoczę.
h Ś|ę tłoja przygod' u oN ?
Gecrt KrocŚcn: :ał]ę. ł)y'c'l f,ł''lolłL

^ 
na |Mki! |.i l!$ ikicd| Ąlko nb!!hn\

|0l k i lbń ! l nor a . i e l r e Ll eĄ :j ! kl| i! c nl
l)ul iożenifu się- łlida 10,nici|e 9 |97.ł

KD: Co to byl z! pies?
CK, oL:|niś|ic oN ronfulł'|' tlobtc
.lvla\ 1.t. o pturritlh,to tk:tah.notcj

K D: Do cze8o dążt|cś z'klndlj ąc hodolv.
|ę?
GK: Cult,.:u! rtn (nt atko.lan\Ar \t \)'
ob óti 0hr4z Prająkicqo lh.nnblhl |,,|
ho.lo\\lć i upatic d4żllen .lo lero var
rd, Plz.z Pieh$ze 3.4 l1|a' t||le !ńi
.hcą. ,,),Śkd{ ?s! "4 

kló,!.h nJóglh|n!
aP12?ć swją hodoł|ę' nówĄoĆześ,tie ogIlt
.ld!eh1 ,i.le \yslan] ali] e]?M\Ilłe,n lię

KD: N' co przedc wŚzystkim 2B.acłI€ś
ulvlgę prz} wyboŹe psóB?
GK: Zd\|k kielD\,alcn się lląyl)u i]r

P):?\'Uu tę n!:\|l nxL

KD: Jłkie są lwoje
Plany n'| pr'yszlość?
CKt l{)do[l! b 

"ir-us|.liątą 
''B|efunvżhdptlL! i polzktłiMnie

coro.la M\|ch,|.żli
|,ośĆi Śa:lgóllli? Pl:|
koidr:eAiu Pró\,?
obe.ńiez ńicti?ąrliw)
ścią czekąn| ,d 9Ćże
nię14 Po Gińga]] kki|!
kĄ,l41 odnle,l \| Hi,.
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SV - Bundessiegerzuchtschau 7997
K|asę użt,tkowa pSóW oceniał Sędzia SV Pete| MeBIer p|zyznał 70
ocen VA (doskonały WySeIekcjonowany), 138 ocen V (doskonały).
Poniżej przedstawiamy 2o ocen najIepszych psóW wraz Z opisamj.
zwycięzcą śWiata został Lasso vom Neuen Be|g.

VA 1 LASSO vom NEUEN BERG
Zwycięzca świata

ut'.22.10.9'l

Ponad śrcdni. hanuonijnic zbudowany' pełen substancji
lnocny sanriec o bardzo dobry wyrazie i piętnie płci'
Bardzo dobrc związan jc iogólna zwatość' Wysokikłąb,
mocny gŹbicl. bardzo dobŹe ulożony zad' Dobrc ką1o'
$ Jnic |r,,odL| | lyIu Wywiżonc |roporcic l'IJlki I'jc|.lo
wcj' Bardzo poprawny front' Popnwnc slawianic koIiczyfl' Przy dobrze ułożonym, mocny'n grzbiccic wykazał przc.
strzcnne, silnc chody ze skutccznym posuwem i swobodnym wykrokiem' Ten przedstawicicl linii Marka wyróżnia sie
pcłnym wyrazu ogólnym wizcnlnkiem z bardzo dobrym piQtoem płci' dobrym stosunkiem długości do wysokości i
dobrym związaniem' Podczas próby szybkiego kłusa przekonywał radością biegu' P[cdslawiona w 1ym roku gnlpa
polomków w pełni potwierdza pokładan€ w nim nadzicje' W szczegó]ności j akość samców przedslawionych w klasie
uźłtkowqj pozwala mieć uzasadnioną nadzicję. że pies ten jest w stanie na trwałc wpisać w rasQ swój pcłcn wyrazu
ogólny wizerunck. Lasso byljednoznaczny'n i bczspornym zwycięfcą I997 roku'

VA 2 KARLY von ARMINIUS
ur: 29.O3.92

Pełen wyrazu. bardzo harnronłnie zbudowany, ponad
średni'średnio silnxp€ł€n substancji' wysoki kłąb' moc.
ny grzbi€i' bardzo dobradlugość i ułożeniezadu' Bardzo
dobre kątowani€ przodu i q,łu' Godna pocbwały dolna linia z dobrze rozwiniatym przedpiersiem i długim podpiersiem.
Poprawny front' Proste stawiani€ kończyn przednich i tylnych' Przy nocnym grzbi€cie wykazał przestrzenne chody z€
skutecznyn posuwem i swobodnym wykoki€m' Zrycięzcę Mlodzieży 1993 cechuje abso]utne związani€ i zwartość
przy poprawnej budowie anatonriczn€j' Ważnymj€go wkładem do hodowlj jest obręb prz€dniej części tułowia z god.
nym pochwały ulożenienr łopalki' wzorową długościąi ułożeni€m ramienia' właściwymi proporcjami kości i popraw.
nym frontem' Tfzeci raz pŹcdstawiona grupa potomków z dobrą ogólnąjakością zwierząr i wyrożniającyml slę poje.
dynczyni egzemplarzani udowldniajcgo wańość hodowlaną' Po stani€ ok$ł,y włosowej moźna było bez trudu po.
znać' ż€ pies len nie był podczas wyslawy w najl €psz€j fomrie' Taokoliczność nie pomniejszaj€go waności hodowlane]j'
dodatkowo zabeu pieczonej popżezjcgo nieprzeciętni€ prz€kazuj ącą malkę.
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vA 3 CASH vom WILDSTEIGER LAND
10.11.90 r.

Duzy' pełcn wyrazu i substancji' średnio silny samiec'
Pełen temperamentu. wysoki kłąb w ocenie na stój i w
ruchu' Mocny, dobż€ ułożony grzbiet, bardzo dobrze uło-
Żony 7ad' Popmwne k4towaniepr7odu iryfu w)vaŹone

O\,VCZAREI{

proporcje klatki piersiow€j' normalny front. Poprawne stawianj€ kończyn' Pźestrzenne' silne chody ze skutecznyn
posuwem i swobodnym wykrokiem. Ten po raz czwarty umiesfczony w grupie VA przedstawiciel linii Gundo rozwinął
sięstosownie do swojego wieku. Jego zalety opi€rająsię na absolutnej suchościi fwa$ości, bafdzo dobr€j pi8mentacji'
jak równieź wydatnej radościbiegu w każdej fazie ruchu. Duża liczba wystawionych w tym roku potomków udowadnia
jego pozytywny wpływ na hodowlę. Nie można jednak przeoczyó faktu, ze brak do tej pory wyróżniająccgo sięmęski€.
go potomka' Pozostajcjednak mi€ó nadzieję' że w przyszłości ta sytuacja ulegoie zlnianie.

VA 4 NATZ vom STEIGERHOF
24.L7-.9L t.

Pełcn wyrazu' bardzo harmonijniefbL]dowany' duży, śrcd-
nio silny' peł€n substancji' wysokikłąb. nocny grzbict.
bardzo dobra długość iułożenie zadu' Baldzo dobr€ ką-
towanie przodu ityłu. Godnapochwały dolna Iinia zdo-
bt7c ro7wlntętym przcdpiersicm' dh|giIn podpicrs iem i
poprawnym stosunkiem głębokości tułowia do dłLlgości kości kończyn' Poprawny front' Prostc starYianic kończyn p|zed.
nich itylnych. Przy mocnym grzbiccic wykazał prz€strz€nne chodyzc skutecznym posuwcm islYobodnym wykrokicm'
J€go zal€tąjest wzorowy stosunck dhgoŚci do wysokości iwłaściwy stosunck głębokości klatki picrsiow€j do długości
kości kończyn' Po raz pi€rwszy przedslawiona grupa polomków polwicrdza fakl' żc pies 1en 'iest w stanie przckazać
potomstwu swój wyróżniający Sia ogólny wizerun€k' w nadchodfącyn roku musiicdndkżc delinitywnie pokazać od.
powi€dniąliczbę wysoko sklasyfikowanych zwi€rząt również w klasic użytkowcj'

VA5SHANTOSXANO
27.LO.93 t.

Duży, pełen subslancji. śrcdnio silny' p€ł€n wyrazu. bar'
dzo dobra pigmentacja. Dobry stosunek długoścido wy.
sokości. Wysoki kłąb' mocny grzbiet' dobrze ułożony fad'
Bardzo dobre kątowanie przodu i tyfu' wyważon€ pro.
porcj€ k]atki pi€rsiowcj' Nonn3lny front. Poprawnc sta-
wiani€ kończyn. Przy dobue ułożonym grzbiecj€wyka-
/dI pr7eŚLrenne. ' l Inc chod) fe 'kulec/nym posL|ucn. i
wydajnym wykrokienr. samiec len wszedł w ubicgłyn roku do grupy VA z powodu wyróżniająccgo się ogó]n€go
Wiz€runku' Podczas tegorocznej [}stawy ponownie pokazaldobry stan ogólny i świeżość.
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Duźy' pęłen stbslancji' o nocnej kości' pelen wyrazu,
pewny siebie, poprawnic zbudowanx o hanno'ij neJ góF
nej idolnej lil1i'' Wysoki' długikłąb, mocny grzbi€t' do-
brzc ułożony zad' Bardzo dobre kątowanie tyfu' wzoro'
wc kątowanic przodu' wyważone proporcje klatki pi€rsiowej zdobtze lozwiniętym prz€dpiersiem' dlugimi kośćmi koń-
cfyn i długin podpiersi€m. Poprawny f.ront i s1awianie kończyn. Pżł dobrym zrównoważeniu wykazał prz€strz€nne'
silnc cbody ze skutecznym posuwem i swobodnym wykrokiem. Tcn zinbredowany na Marka samiecjest ze strony matki
polomkicnr Vax'a Dolonrilen i wywodzi Sięzdoskonałej rodziny' Dfięki temu powinien przekazywać potomslwu wydat
nąslrukturę przodu i wzorowe łozlożeni€ masy ciała'

6 JUMBO v.d. DOLOMITEN
05.01.94 1.

VA 7 'RIKKOR von BAD-BOLL
06.11.94 r.

VA 8 ODIN vom HIRSCHEL
ur 08.03.1995

PoDad śrcdni. pcłc substancji' śl.cdnio siIny' pcłcn wy.
raru. bardzo dobr.r pigmcnhcja. B.rrdzo dobry stosunck
dlugoścido wysokości. Badzo st lchy is i lny'  bardzo do.
brzc związany' Wysoki. dhl8i kląb, nlocny grzbict, bsl.
dzo dobrzc Ubźony zad. Poprawnc kąlowanic przodu i
lyfu. wyważonc Proporcic k lalk i pic|siowej ' Poprawry lront' Absolutnic poprawnc stawian ic kończyn. Przy dobrzcpoło'
żonyn gŹbiccio wykazał przcs(&cnnc chody Zc skutccznynr posuwcm' swobodllyn wykrokiclll i dobryn przcnoszc-
Dicnl. ZwyciQzca Juni()l'ów z ubicgłcgo rcku rozwiIrą] się zgodnie z oczckiwaniani i zarówno w ci.uu sczonu' jak
równicż podczls wyslawy' polralił pżckonywać prczcntncją' Szczególnjc ccnnlynjcst ].akt, że pics tcn pĘedstawia sobą
lypowy dIajcgooica ogólny wizcrLlnck ' Rcprczcntuje oczckiwaną śr€dnią wiclkość przy absohlhym zwi4zaniu i zwarto.
ści' Jako syn Ulka prowadzi bczpośrcdnio linie Urana'

Pelen temperanlentu, ponad śLedni. pcłen wyrazu' wy
rażne pięnro płci' wysoki kłąb' Mocny gubicl. dobrzc
L'|o,,o|D /Jc '  H||d,,o dobre kJlo$a I ic |} |u. ż|niq powin||"
być dłuższe ' wyważone proporcj e k lalki picrsiowcj ' Nic
wielkie zastrzeżenia co do związania śIódręcza' Nomul
ny front' Proste stawianie kończyn' Pr7esll7€nDe. silncchody zc skutccznyn posuwem i swobodnym wykrokiem' Vic€.
Zwycięzca Mlodzie, z \|bieglego roku w pełnipotwierdza swoj ą zcszłoroczną lokatę' Zarówno podczas wystawy jak i
wielokotlrie podcuas sezonu' p'zekonuje swoj ą nieprzec iętną prezentacją i niezmordowanymi' a zarazem pełnyni tem.
peram€ntu i świeżości' chodani' w zwjązku z umaszcz€niem ipiętnem płcijest w typi€ swojego ojca.Poprzez toj€st on
zdolny prowadzić dalej linię Zamba'i odina'
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VA 9 * LEIF von der NORISWAND

ur 31-.L2.94 t.

czyn. Prosty l.ront 1popr.wnc slarviinic końc7yn, Przcshzcnnc. |clnc mdości chody 7c lkutecznynr posuwen' vic€.
ZwycięZca Juniolów f ubicgłcgo rokujcst syncm tlanno wienenu' prowadzi zxtcnr popr7e7 '|e||o lnię }.edom. z poln1.
nięcienr Malka' Ponrinro' iż sanr niczupcłnic jesl w typic ojca. jcdnakże plowldząc.icgo Iitię, a 7e strony alk] linię
Jccka' pofoslajc f lcgo |unktqwid7cnia rvartościowym dla hodorv]i.

VA 10 'SCOTT v. DEODATUS
ur, 01.01.94 r.

Ponad średni. pelcn substlurcii. śrcdnio siIny' ]]cłcn rvy
razu. wyraźne piętlro płci' Poprlwny st()sunck dfugości
do wysokośc1' Wysokl kł4b' nDcny grzbicl. |ol]rawnlc
u]ożony zad' Poprawnc kąt()wnn ic przodu ityłu' Wyw.
7one proporcJe klalki picrsx'wcj z długnnikośćnli koli

DL|zy. pclcn wylalu. pcwlry sicbic srmicc, Mocnl kość.
pcłcn substanc] i '  w)rsoki  kłqb w occnic nr nó i  i  w n|chu'
Birdzo fubrfc ulozon}. dhlgi fad' (nthlc podkrcśle i.l
\ ' l l '  $ ' l  |  (  ) l ' | '  dj ' l l . r '  1 ' l l .1ł '  dU !/( || lU/U |c 1| | 'c

\\ywaźone Drcporcic klł1ki piclsiowc], Poprawny 1iol)t'

V 1 'PITT von TRONJE
ut 24,L2.93 ł.

ili.

Nr g( l tr! ' t  sftrr icy w/r l)s l ! .  pc lcn wyruu isubshfctr .
nl)cny. bl|ftilo (10b|y sl()sunck dfugości do rvysokości'
wysoki k ląb. l lx)cny srfbic l .  br|1l lo ( lobm ( lIUgość i  Uk)
żcn1c /t ldLL'  I]t l f t|7o poP||wnc |{t l l ()u,rnic pIfo( lU l  (yłU'
Wyważonc|[ lpo|c ickh1kipicts!tyc i ,No|nrrhry11(
wykt|/t l l  ptfcs l t fcnl lc chody fc skulccfnynr posuwenr i  swobodny|lr  

'vykrokic|n. 
|cn wnUk. lcck! pt7cdŚhwił wc1cśnic.

bio|ąc |o(l uwlge icgo wick. 7n|c1llcll !tr|pr poLlnnki)w' nic lylko 1c wfględ!| nll l]c7be. lllc ńwlric' ni ]tlkość'

P('Śc śawirnic ko|iczyD' DobVĆ uh)Źony gtzbicl PŁeŚ|fennc chody fc skLltccznym posLttvcnl. su,obodnynr wykr(!
kicm i skutccfnynr prfcnos,cni.m' Tcn słnrlcc jcsl poprzcf Anligo Bclgicr w|ukicnr lici.a Hitschc|' WyklŹa] pr7y
\ydłhynr kątowaniu b.Idlo PoptrwDc stulianic końcf)rn. w próbie szybkicgo kILtŚr l)t7ckonyw,lł pr7cŚnzcnia |'LlchLl
o|u dobrynr l)żcnoszcDicnr,
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YASSKO von del Roten Matter
ul. 29.04.93

klatki pi€rsiowej, poprawny front, zwarte łapy. Poprawne stawianie końcfyn Pzędnich i tylnych. PŹeshzeme chody 2
silnym posuwem, swobodnym wykrokiem i dobr/m pnenoszeni€m. samiec ten w minionym roku nie był wystawiony
z powodu choroby. w stosunku do wystawy w Hamburgu vJyraźni€ się poprawił. wcześnie, biorąc pod uwagęjego
wiek, pEedstawił znaczącą grupę potomków.

V3 LORD vom GEORG VICKTOR
TURM

uŁ 11.11'1993

n€ kątowani€ pzodu i tyłu, wywaźone proporcj€ klatki piersiowej' Poprałne stawianie kończyn prz€dnich i tylnych'
wykazał przestrzenne, silne chody' zwycięzca Juniolów 1995 w'mźnie poprswil się pod względem kondycji w stosun.
ku do zeszł€go roku. Jednakże nie można przeoczyć faktu, źe znowu swierdzono zastrzeż€nia co do jednomacmości
gómej linii przy obciążeniu' sami€c ten przedstawił wcześnie, bioląc pod uwagę jego wiek, wyróżnisjącą się grupę
potomlów i t}m potwierdził swoją wartość hodowlaną

V4 URSUS von BATU
ur, 30.05.1995

&
v2

Duł, pełen substancji' śrśdnio silny samiec. Bardzo do.
bm pigmentacja. Mocny $zbiet' bardzo dobże ułożony
zad' codne podkeślenia kqlowade tytu' Ramię powin.
no być bardzi€j skośnie ułożone' Wylvaźone propofcje

szczęgólnie wyraźne piętno płci, p€ł€n w}mzu, poDad
średni' pełen subtancji, mocna kość' Normalna wyso-
kość kłębu, mocny grzbiet, dobfze ułożony zad. Popmw.

sfczegó|nie w}.raźne piętno płci' pełen \łryrazu, duł,
pełen substancji' mocny' wysoki Hąb' dobrze ułożony
zad' Bardzo dobre kąt,owanie tyłu. popmwn€ kątowanie
pJzodu' właściwe proporcj€ klatki piersiowej' Nornalny fiont. Prost€ stawianie kończ}n tylnych, ni€co wąskie stawia.
nie kończyn przednich. P.zy dobze ułożonym gŹbieci€ wykazał Fzestrzenne chody z€ skutęcznym posuwem i swo.
bodnym wykrokiem. w typie ojca, znacunie lepszy od ni€go z€ względu na akcję tyfu i przenoszenie ruchu popźez
grrbiel.



DWUMEsĘczN K *6 na|zec 199a

V 5 QUARTZ dei TEMPLARI
I 19.08.93 r

Ponad śr€dni' pełen wyrazu' bardzo dobra pigmentacja'
szczegó|nie wyrażne piętno płc'. pełen subslancji. moc-
na kość' wysoki kłąb, mocny grzbiet' bardzo dobrze uło-
żony zad. Godne podkreśIenia kątowanie ryfu' ramię przy
normalnej dfugości po}vinno być Dieco bardziej skośnie

VO IDOL von der JAHNHOHE
ur 01.06.94 1.

ovczAREt(

ułoźone' w}r^/ażone proporcje klatki pierciowej' Godna pochwały dolna linia. Popra\ł1y fto t' Godne uwagi Śtawianie
kończyn' widziane od przodu. Przestrzenne' silne chody ze skutecznym posuwem, wykok mógłby być bardziej swo.
bodny. samiec ten przedstawił Ę{óżniającą się grupę potomtów w t}Tie ojca. stanowi on altematrłę krwi' Pfzekafuje
potomstwu swoje wyróżoigjące się rozłożenie maśy ciała'

szcz€gólni€poprawni€ zbudowany, pełen wymzu, duży,
średnio si|ny, pełen substancji sami€c z dfu8imi kośćmi
kończyn i hannonłnym stosunkiem długości do wyso-
kości' wysoki, długi kłąb' bardzo mocny grzbiet, bardzo
dobra długość iułożenie 7adu. Poprawnś kątowanie przo-
du i tytu' w}.łażone proporcje klatki piersiowej' Prosty flont' Pfoste stawianie końcfyn' Przestrzenne chody ze skutecz.
nym posuwem i swobodnym wylqokiom' Ten *}wodzący się z ponad przeciętrtej rodfiny syn Ulka przesunął się w tym
roku do przodu. Jego zaletąjest abso|utni€ poprawna budowa anatomiczna.

.V7 KASTOR vom AMUR
ur 02,10.94 r.

sredni. ńocny' pełen w}Tazu, wyraźne piętno płci. wy-
soki kłąb, dobrze ułożony grzbiet' Dobrz€ ułożony zad o
wysiarczającej długości' Poprawne kątowanie przodu i
tyłu' w}'lvażone proporcje klatki piersiowej. Prosty front.
Prosle slawianie kończ}'n. Przestrzenne chody ze sku.
teczn}m posuwem i swobodnym wykrokiem. Ten śred-
ni samiecjeŃ wybitnie w typie ojca ze względu na swóJ
wyiaz i proporcje budowy.
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Ponad śre.lni, pełen wymzu, doba tość. w stosunlcu do
swojego ojca |ekko wydlużony, ale jeszcze w popaw-
nym stosu.l dhrgości do wysokości. wysoki Hąb, mo.'
ny' prosty gzbiet! dob|z€ ułożony zad' Przód dobrze, tył
baldzo dobźe ukątowany' Normalny ftont' Popmwne
związanie łokci. Prost€ stawianie kończyn tylnych, wąśki€
mocnyrn grzbi€cie. ze strony matki w}vo.lzi się od Fanto

VANDO vom MOORBECK UR
03.08,1994

V 9 Jango vom Fii.stenberg
ur 07.05.94 r.

Dużry' petęn subśtancji, mocny, pełen wyrazu' wysoki
kłąb, mocny 8rzbiet, dobrze ułożony zad' Bafdzo dobrc
kątowanie przodu i tyfu' Prosty flont' Poprawne stawie.
nie kończyn tylnych, nieco wąskie stawianie kończyn
pźednich. wykazał przestrzenne, silne chody przy moc'

V 10 'SASKO von der NORISWAND
. ur 13.02.93 r.

P€łen wyrazu i substancji' ponad średni, wydfużony.
Hamonijna linia góma z wysokim kłębem i bardzo do.
bfze ułożonym zadem. Bardzo dobr€ kątowanie tyłu, m-
mię pny dobrym ulożeniu powinno być nieco dfuższe.
Normalne proporcje klatki piersiowej. prosty ftont. pro-

8tawianie końcfyn przednich' silne' prz€stŹerme chody przy
Hirschel. Potwietdzit ocenę z zesfĘo rcku.

nym grz'biecie' samiec ten pokazany został po raz pierwszy od zarnknięcia sęzonu 1996' od tego czasu \łymźnie siępoprawił i wystawiony został w optymalnej kondycji' Kolejny potomek zamba, który możć być interesując1m dla
hodowli.

ste stawianie kończ}n przednich i tylnych. Pży mocnym grzbiecie \łykazał Fzestfzefure chody. Posuw powinien być
silniej szy, a wykrck nieco bardziej swobodny. samiec ten pokazał po raz drugi grupę potom}ów, kórajednak ze względu
na liczbę zwierząt w klasach uż}tkowych nie potwierdza w pełni pokładanych w;iń oczekiwań'

Fot sv,zeitLlng (AJcb.)
T|uDac2€nieI J'Domańs}a
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tak znaleźć
użytkowe
szczenię ?

Ze wszystkich zwierząt świata tylko
pies pohafi - z poczucia wtasnej po-
trzeby współpracująccgo w stadzie
zwierzęcia. słui-yć cfłowiekowi swy.
nri możliwościanri psychicfnyni' ce.
chy psy0hicznc ]cżąu podstaw twożc.
nia ms, pasterze nie zostawiali sobie
ponlocn ików brutahych wobec owiec.
600 lattemu poszukiwacze trutli uNieli
selekcjonować sześcio - tygodniowe
szczeniaki pod wzgIQdcm możliwości
wQchowycb' Kojaralc lylko zwictzęta
o poźądanych ccchach slwolżono rasy
Ukicrunkowa c na różnc rodzajc pra.
oy. psa polrzcbowano zc wzglQdu lla
charaklcr' i nikt nic lniał wątpliwości,
żc tcn chartrklcr'icŚ dficdficfny. Przcd

stoma laq, modana posiadani€ psów o
ścjśle' co do włoska ustaionym wyglą-
dzie, zaowocowała powstaniem psich
fabryk' ruszyła masowa hodo.\łla ken-
n€lowa' cechy ułtkowe poszły w kąt'
Naiwnym nabywcom wmawiano' że
dobry trcser każdego psa wyszkoli w
poźądany sposób' A prawdą jest' że
kaźdcgo' nawel najl €psz€go psa nroż'
na znisfcfyć złym wychowaniem' alc
do radosnego szkol€nia wykaczaj ące-
go poza zakes PTl nadaje się coraz
mniej psów Kennele . fabryki mogą
utrzymać się dlatego, że wi€lu nabyw-
ców zadowala ty]ko wygląd zewnętrz-
ny psa. Kto pragnie nabyć szczenię o
wrodzonych wybitnych cechach użyt-
kowych, musi naistaranniej wybrać
potencj alną sukę . matkQ- Przypllsfcza
się. że cechy fcwnętrznc silniej prfe'
kafuje ojcicc' psychikę. nratka' ona.
niczależnie od pżckazania własnych
cech. wpaja sfczcniakowi nriędzy 4 a
7 tygodnicm życia swoj€ wzorce za.
clrowań. i 1cgo piętna n ie wynaże naj-
lcpszy trcscr świata. od świadeclwa z
cgzaminów czy tcslów ważn icj sze jcst
cfy suka ma radosny' siIny związck
cmocjonaIl]y z właśc iciel €m' czy wrecz
naprasza się o wspólprace' Jcś|i znllj.
duicnry taką sukę, azcbn wicdzicć' w
j ak ich wanlnkach wychowywlnc badą
szczcniaki. Dlżl dobrcgo l.ozwoiU psy'
chiczncgo sf cf cnię1a n]Uszą nrieć noi..
l iwość fabawy - z niczcstresowaną
nn1ką' własnym rcdzeńslwcm i ludź.

mi- W zabawie zdradzają pr€dyspozy.
cje char5ktcru' Pięcio . lygodniowy
szczcniak podejmujący nowy pżed.
niot wrzncony do koj ca i proponuj ący
innym przcciąganiem zdobyczy jest
wymarzony dla szkoleniowca. Samo
dzielny. odchodzący od stada' chętny
głaskaniu, lecz warczący plzy prz}trzy.
tnywaniu maluch nie powinien być
czyimś pierwszy ps€m w życiu' ajuż
na pewno nie w bloku nożc'jako do.
rosły' wyłamywać poshśzclistwo' gdy
silne bodźce wyzwoląw nin1 chęć po.
ścigu 1ub agrcsję' sfczcniak piszczący
za rodzeństw€m' wyrywający sie z ob.
cych rąk' bardfo silnie fwiąże się z
nowymi właściciclani i nic przejawi
w przyszłości cech awanturniczych.
Pr€dyspozycje węchowe i wytnłałość
sprawdzić można w}cią8ając do szcze.
nięcia ręc€ . w jednej Ukryty będzic
ugotowany ziemniak. w drugiej taki
sam ziemniak. aIe nafaszerowany m ię.
senr. Dobry hodowca, starannic obscr'
wu]ący szczetriaki potrafr dopaŚować
sfczenię do ocfckiwań nabywcy'
owcrarki niemiecki naprawdQ nic po-
witrny służyć tylko jako dckorac.ja
wnęh.f| A możcjtd pora pofwolić w
Polscc n. hodowanic psów Llżylko.
wych podtrzynnliących użytkowość
psa. Polskn jcst chyb aj cdynym kraicnr
w którym n ic dopuszcza się do hodowli
psów typowo użytkowych'

Zlrlin lnrzcwi,isko

PROBLEMY Z

DYsPLAzIĄ
i w tynl przypadku w niedohlbnno-
waniu .alc czy tylko?

Myślę zc ishr ic jc jesfcfc icdcn
aspckl. możc trcchQ wstydliwy może
trochę nicwygodny. a nril1nowicic nie'
chać pżyznawania sia do polafck' Do'
lyczy to tzw 

''rasowyclr 
hodowców''

któży w pogoni za doskonałyn l.no'
typem splowadzają do kLaju Zwicrzęta
świadomie wycofywanc z hodowli eu-
top€jskich. Są to psy zbywalc 1aniej,
ponieważ sprzedający doskona]c zda-
je sobie sprawa z ich niepżydatności

w hodowli' Kupujący czasa i wie o
calej sprawie 'a czasanri zdaje u Się
że lrafiła lnu się gralka itrafiłpsa z do.
skonałym papierem'. za tanie pienią.
dze' Naiwność ludzka nie zna granic.
i tak jeslteż w tym przypadku, zasta.
nówmy się jaki |iczący się hodowca
wyzbywa się doskonałego eksteriero.
wo czystego g€nerycznie materiału ho.
dowlanego za sumę 500 DM']

okazje w życiu zdarzająsię bardzo
rzadko ' co potwi€rdza się w konfron.
tacji z wyniki€m badania radiologicz.

Dysplazja to choroba która ciąglc
wśród hodowców wzbudza wiclc emo.
cii' Nic dziwncgo ponicważjak wyni.
ka z obscrwacj i ok.15% właściciclina
pytanic. co to jeŚt dysplszja?

odpowiedź ohżymuic dopicro w
gabillccic radiologicznyln. Samc oko-
liczności są równicż konh.owersyinc
ponicważ dziejc sia to przy okazji na'
rzucon€go obowiązkicm badan ia prze'
cjw t€j chorobie. statystykajest nauką
bezwzgledną a wn ioski i w tym przy-
padku S4jednoznaczne' Problem tkwi
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n€go ' Dosyć częstym staje sję też spro.
wadzani€ zwierząt bez dokum€ntów
które przesyłanc są pocztą ,,później'''
postępują t€k nicuczciwi hodowcy li.
czący na naiwnośó niedoświadczonc
go nab}.łcy' Muszę j ednak od razu sta.
nąć.w obroni€ rodfinej hodowli i pod-
kr€ślić ż€ powyźsze przypadki do.
świadczone były przeze mnie i doty.
czyły jedynie''ilnportów.'. Powinni.
śmy sobi€ zdawać sprawę z t€go ż€ po.
twierdzenjem pochodz€nia psa j€st
jego metryka lub fodowód z któr€go
jasno wynika czy dane zwierzępocho-
dzi od rodziców wolnych od dyspla-
ztt.

Przyjmowanie na wiarę zap€wnień
o ..czystości pochodzcn ia'. kupowane.
go psa j€st zwykłą naiwnościąża którą

''frycowe'' zapłaci nabywca. N ie ma co
liczyć na ochronę prawną ponieważ
nawetumowa kupna zawarta w formie
pisemnej nie gwarantuje niczego' Rę-
kojmia za wady ukryte /do których
można zaliczyć dysplafję/ obowiązujc
jcdynje dwa lniesiącc nalonriast aulo.
ryfowan€ badanie odbywa się po ukoń.
cfc'r'u przez psa prcrwszcgo roku zy-
cia " dysp]azja jes| chorobąktórcj dzic.
dzicf enie i prawdopodobicństwo ujaw-
nicnia się nie można wywicść w plo-
sly sposób na podstawic podstawo-
wych praw Mendla' ponicważ za 'jcj
ujawnicnic odpowiedzialna jcst scria
gcnóq a więc dzicdziczcnic nic odby.
wa sie w liniproslcj . Warto wicdficć
że nawct psy uznane za wolnc od dys'
plazji w rozunicniu genetyki takini
wcale nie nusfą być - zwi€rzętaj€śli
nie pochodząz linii obustronni€ kilku-
pokoleniowo wolnych od dysplazj i
Inogąbyć rezerwLlarcm genów które u
potomśtwa mogą wywołać chorobę.
Jak już wspomniałcm dysplazja sta.
wów biodrowychjest chorobą polig€.
niczną warunkowaną przez nieznaną
liczbę genów . okazuic sięjednak że
niebagat € lną rolę w ujawnieniu s ię
stopnia zaawansowani! choroby od-
grywają czynniki środowiskowe'

Jako te najistotni€jszc podaje się:
czynniki  endogenne tj .  '  zdolność
przyswaj ania wapnia i fosforu w okre-
sjc wzrostu' relację pomiadzy pozio.
nrami hormonów męskicb i żeliskich u
szczenięcia' oraz stopień obciążenia
dyspla7ją notowany u przodków. co do
czynników egzogennych tzn' ze-
wnętrznych usposabiających wymi€nia
się następujące nadniemc karmienie
powodując€ olyłość szczcnięcia. brak

odpowiedni€go zbilansorvania propor-
cji wapnia' fosforu i magn€zu w kar-
mie, niski poziom witaminy c w kar-
mi€, nadmiemie obciążający trening
psa w okesie wzrostu.

Nal€ży pamiętać żc cechy dyspla.
zji ujawniająsię wraz z fozwoj€m psa
na skutek oddziaływania czynników
zewnętrznych i wewnętrfnych- Nale'
ł pamiętać że schorzenic dotyczy czę'
ściej psów o duż€j masie ciała tj ' ' ' Dog
niemi€cki, mastino n€apolitano czy
rottweiler choć było ono wykazywane
też u ras małych. Badani€ rv kierunku
dysplazji stawów biodrowych w Pol.
sce wykonuj€ się po ukońcfeniupfzef
pŚa 12 mi€sięcy życia' Na|eżyzazn^.
czyć źe jest to termin pewnego kom.
promisu ustalonego pomiędzy kynolo.
giąa przesłankami l €karsko.weteryna.
ryjnymi badania. Termin dwunastu
miesięcy nie spełniajednak jednego,
chyba najistotniejszego wymogu tj.
wykonan ia badania na zwierzęciu któ-
re zAkończyło proces wzrostu' okazu-
jc sie bowicm że zakończenic wfrostu
okrcślanc czasemzaniku jądcr koslnie.
nia opisywanc jest w przypadku nie-
klórych ras w wieku 36.ciu nricsięcy.
Tak że wniosck niestety nasuwasięje.
dcn żc badanie wykonanc w wicku l2.
Stu miesięcy nicjcst w stu proccntach
obiektywnc. z obscrwacii wynika żc
wicIe psów poddanych badanhl

pr€zcntujc Irwaiący rozwój clcnrcn.
tów stawów biodrowycb' co kwalifi.
kuj cje do ponownego badania przcpro-
wadzancgo po następnych Gciu lub l2.
stu micsiącach' jest to poważny pro.
blcm ponicważ w |ym punkcic nastę-
pujc zdccydowany rozdżwięk pomię.
dfy hodowcą a lekarzem nającym
wydać opinię' Int€r €s hodowcy pono.
sząccgo koszry utrzymania zwicrzęcia'
wystaw' przeg|ądów, nakaf ywałby
otuymanic wyniku badania jak naj-

- Czy są metody badania którymi
można wyjść na przeciw ocz€kiwani
u? okazuic się że tak' istnieją mctody
badania radiologicznego dające szan-
sę prognozowania ki€runku rozwoju
zasadnicf ych clcmentów kostnych sta.
wu . M€tody tc nie są bezbłędnc i Są
obarczonepewnym procentembładów,
mimo to coraz większa rzesza hodow.
ców interesujc się tą metodą diagno.
sq7ki ponicważw przypadkach poważ.
nego obciążrnia dysplazją m€toda ta
daj e dobre wyniki. Badania przeglądo-
we wykonywlnc u psów w wieku 4.6

miesięcy tnogą w duż€j mierze zracjo.
nalifować pogląd hodowcy na temat
profi h dalszego uż}akowania zwierzę.

Myślę ze dobrze jest wiedzieć co
slę ]a ponjeważ moż€ to w dużej mie-
rze okeś1ić stopień naszego f aangażo-
wanja finansowego. Dosyć cfęstym
pytanlem jest - czy moźna dysplazję
diagnozować pomłając badanie renl
genowskie' Z moich doświadcz€ń wy-
nika ż€jednak ni€.

GeneraInie psom obciązonym dys-
p]azją przypisuje się sp€cyficzny spo'
sób poruszania się czy też siadania' w
wi€lu przypadkach można się j€dnak
pomylić prfypisując schorz€nie psu
wolnemu od dysplazji - co zresztą mia.
ło niejednokrotnie miejsc€

- Podobnic kontrowersyjnie sprawa
się przedstawia w przypadkach psów
nie wykazują€ycb objawó.w chorobo-
wych u których radiologicznie diagno.
zuje się dysplazje. Dfieje się tak dla1e.
go że niestety nic istniejej€dnoznacz.
na do]na granica wieku od której zwi€.
|zę za.zyna manifcstować objawy
schorzenia' z powyższych powodów
jako jedyną mctodę dia8nostyczną w
przypadku dysplazji rnano badanic
rcntgenowskic. I możc ośatnic 7 py.
tali na które postaram sięodpowicdzicć
- Czy dysp|87jQ nożna |cczyć?

w fwiązku z tak dużynr udfiałcm
czynnika gcrctyczncgo w schoucniu
gcncralnic nalcży stwierdzić żc nic la
możliwości wyIcczcnin zwieftęcja f
dysplazji' Z rcsftąw przypadkacb zgła.
szanych z t€go tylufu dolegliwości le.
karz la do czynienia zc schorzeniami
które wynikają na tlc dyspla7ji' scho.
rzcniami tynri są podwichnięcia sta.
wów biodrowyclr którc stają się przy.
czyną chronicznej dyslokacji el €nren.
lów stawowych co w późniejSzym
okrcsie prowadzi do przcbudowy we-
wnątrz stawu orazfmian wytwórczych
powodujących zwyrodnicnió j dalsze
wyptyc€nia powierzchni slawowycb'
Terapia z reguły jest spóźniona i po.
deimowana w czasi€ gdy zniany sąjuż
bardzo zaawansowane przynosi ogra-
niczone efekty' Dlatego uczulałbym
hodowców by baczniej prfyglądali się
oferowanym im zwierzętom' jak rów-
nież zachęcam do prf€prowadzania
wczesnycb badań r€nlgenowskich ce-
l €m ustrzeżenia się od nieprzyj emnych

LehweL Rot ,an Alektictricz
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MUNSTER
Her afi Miinster. nieniecki sę.

dzia i hodowcd owczarków nieniec.
kich' Sędzia sy w latach 1963']993
(osiągką| gft bę wieku)' Podcząs |ego
ok].e|u trzykrohie oceniał oiczLltki
nienieĆkie na Bundessieget.Zuch|.
schau' Jest c,Ionkiem Zatzą.1u Ld des.
gdppe HanbuĘ-Sc hI e sr!,i9. Ho lste i n
od po ad 20 l4|' obecnk pełki sk|t\o.
wisko Lc-ZuchrwarL Jego hodowla

,,Four iemiihlenbach" zna ajes| nie

ijlko w Niemczech' poni o' iż niejesl
hodowlą dużą' wyszło z iej 1\,ielć czo.
low)jch o11/czańów nie ieckich' zaj.
,1lująĆych w),sokie lokąty d Bundes.
sieger-Zuchtschau (ft.in. pies i suka
|/A) ' Rów ieź na BuhdeŚsieger-
Pńilnng noźna spotkać potonków
psów zjego hodowli'

Poproszony o ptzybliźerie swojego
puhktu widzenia na hodowlę owczar
kó$J niemieckith' nąpka| kiLka zdań,
których llunaczekie ł',ylrukowano po.
niżej oraz wyraził zgodę na opubliko-
|Ą)anie w gazecie ',oMzarck Nieniec-
ki" swojeso a $ulu drukowaneso
wcześIiej w czaŚopiśnie syfur 6/96)'
ArtJk ł |en zoslą ie opublikowany w
jedtynzkokjnych uneńw Mszej 8a'

J.D.

Hodujęod J959 roku i do chwi-
li obecnej wyhodowałem dokład-
nie 70 miotów oznacza to średnio
mniej niż dwa mioty rocznie.

W hodowli dbam zawsze o to,
aby krzyżowane zwierzęta odpo.
wiednio dopasować do siebie' We-
dług mnie, aby suka nadawała się
do rozchowu, powinna być nie tyl-
ko zdrowa i popmwna anatomicz-
nie, ale powinna również wykazy-
wać ponad przeciętną przydatność
do pracy (szkol€nia) iw miaręmoż-
]iwości bez problemu za]iczyć eg-
zamin schH3 ' Pżry \łJborz€ rępro-
duktora odległość jest dla mnie
właściwie obojętna. Utrudnieniem
może byójed}'nie fakt, żejeżeli wy-
brany reproduktor jest bardzo po-
pulamy, to pod koniec roku może
już nie mieć wolnych kryć.

or|a v. Fourni€rmun|elbfu h,xonov roufn|ermun|enbrch'sz.zonięh(3 z6)2niotu
I-Fourn|ermunlcnblch| od |evej Indus' lnd|Ą L€x

Wedfug mnie również inbred od-
grywa ważną rolę w procesie koja-
rzenia par hodowlanych. Poprzer
błędne,,nagromadzenie krwi' '
można .,obudzić złe duchy''' które
później mogą wiele złego wyrzą-
dzić w da|szej hodowli'

Anatomicznie piękny pies, któ.
ry ma małą pasję pmcy, obojętne
usposobienie czy też niestabilny
charakter jest dla mnie bezwarto-
ściowym dla hodowli'

Jeżeli psy' które poza wybitną
anatomią posiadają również dobre
cechy użytkowe, trafią we właści.
we ręce - mogą równie dobrze
funkcjonować jako psy pmcujące'
jak przedstawiciele tak zwanych
,'prawdziwych linii pracujących'''
Jednakże w praktyce coś ma fa-
wsze większy priorytet' Trzeba
mieć na uwadze, że zarówno pies
jak ijego prz€wodnik nie mogą,'ła-
pać dwóch srok za ogon,'' chcę
pżez to powiedzieć, że nie chodzi
mi oczy.lviście o niemożność rów-
noległego prcwadzenia treningów
i uczestniczenia w wystawach, ale
o fakt, że trudno w obydwu dzie.

dzinach być mistrzem. Jednakże
moż|iwość wybofu pfzyszłej drogi
powinien zapewniać sam hodow.
ca, ,,tworząc'' psy, które są nie tyl-
ko harmonijnie zbudowane, ale
posiadają również dużą pasję pra.
cy.

Będę'jak długo mi zdrowie po-
zwoli, prowadził dalej swoją ho.
dowlę' Najbliższy miot planuję po
suce Indra Fourni€rmiihlenbach
(Ero Batu, Orla Foumiermiihlen-
bach)' która ma juź egzamin
SchH3. Zostanie ona pokryta na
przełornie styczeń/luty psem VA
shantos xano, który na ostatniej
Hzs w Diisseldorfie pokazał zacię-
tąobronę. w tyn skojarzeniu uzy-
skam następujący inbred:

- Zorro Haus Beck (5-5),
- Uran wildsteiger Land (5,4,5-

- Q-Wurf Arninius (4-5),
- H-Wurf Tannenmeise (4-5).
Liczęnato, że zono Haus Beck

zapewniąodpowiedni€,,zagęszcze-
nie krwi,'pod względem pasji po-
tomków do pracy'
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ocena psów pozolan!ów wczas]e obrony'

odprawa pozorantów i sfko|eniowców

Może by tak
u nas?

W niedzielę 2] lut€go l998l w miejscowo.
śc' Vyhne (słowacja) odbyło sia przedwysta.
wowe febran'e sędziów k}mologicznych, któ.
rzy w rozpoczynaJącym się sezonie będą oce-
nlac psy nawys|awach. Miałemokazjęucz€st.
n'czyc w tym spotkaniu' a także |o^na\łiać z
przewodnlczącym słowackiego K1ubu oN .
sędziądr Jan€m Gcce|ovskim' Stwierdził on,
że chcąc uniknąć rofbieżności w ocena€h sę-
dfiowskich |ych sanych psównaróżnych wy-
stawach' olganizowancsątegotypu zjazdy po.
tączon€ z mini.wystawy /oczywiścic bezpeł.
ncj dokumcntacji/' Pcwna grupa psów staje do
normalnei rywalizacj i na ringu ij €st wstępnie
oceniana pżez kilku sędziów /każdy z nich
sporządza własne nolalk i/. Po te wslępncj oce.
nic wszyscy sędziowic opusfczająlercn lninl.
wystawy' Nlstępnie każdy sędzia /juź indy.
widualni€/ jcszcze raz occnił przcdstawionc
psy i ustawia je w uslalonci przez sicbic ko-
]cjności. Przcz cały czas psy sąfilmowanc' Po
takicj cześci loboczcj odbywa się zcbranic
przy kawie iciastku. gdzic wspó1ni€ analizu.
ic sie nutcriał zalcjcstrowany na kasccic wi.
dco' sedziowic dochodzą do wspó|nych
uzgodnic|i tak' żcby na wystawach kaźdy z
nich mógłpatrzyć na occnianc psy w tcn Sanr

oN to nic tylko ckslcricl, dlat€go w lych
spotkaniach biorąudZiał także sędziowic prób
pracy. po7oranci j szkolcniowcy' sędziowic
occnlalą po2orantów w 1r.kcic próby obloDy'
Kaźdy z obec ych pozoranlów pracownł Z
pscnr i staral Śia zaprczentowłć zjak nailep.
szej s!ony' widać było wylaźnic, żc wsfyscy
któźy przyicchali na to Zebranic mają na
wzgladzi€ dobrcowczarka nicnlicckiego'

Po cykIu takich spotkań farząd klubu wy.
daj€ nominacje Da sędziowanic wystaw! za.
wodów . przeprowadzan ie pŹeglądów hodow.
Ianych, cgzaminów clc.

Możc warto próbować przenieść rc doświad-
czenla naszych południowych sąsjadów na
grunt polski ?

KĄ)satof Dobrzański

MADERA POLECA SZCZENIAKI pol
O. GINO zo Zofortne
(vAl si€ger 97 LAsso v' Ncu€n B.Ę ! BrBA e zlfońDe I NATZ 
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