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Dlaczego hodowla zgodnie ze standardem
. normą ważną d|a wydajności . osi4gnięć?

.i-- l!:!l
lŁ. ] i.':..jl

..Jest nie obojętne'jak wyg|ąda pies' on musi pracować' gryźć,
szukać; byó obciążonym izrobić conajmniej 298 punktów...

czy znacie Państwo lę sentencię? Ja.
sne]est pŹecieŹ' PaństwÓ ija. my zna.
mytęopinię i takżepsy' ktÓre n e odpo
wiadają standatlowi niem eckiego
owczarka. które Wykazująanatom]czne
Wady' a e mimo tego mogąwykazywać
wspaniałe Wyniki' one imponu]ą swo.
im zachowanlem, lemperamenlem, ra-
dością pracy' odwagą i Wo|ą wa|k oraz
swojązdolnościądo sukcesu,

Niemiecki owczarek: slał się znany
plzez swo]ą dze|nośc !żylecfność'
odwagę wytrzymałość' WytMalośc'
czy odgrywa ęecz}Ąa/iście jakąś rolę'
Źe on odpowiada s|andardowi?
Czy to nle jest wszystko jedno czy
jesl zwie|zęciem uiarzmionym' za dU.

za ma|y.r'' za dlugim ]ub za krÓtkirn,
czy mu brakuje zębów, ]ub czy ma

czy rzeczywiście nie ?
Ty|ko w Niemcfech hodu]e się locz.
nie około 30 000 ' o śWiatowym fa
sięgu setki tysięcy niemieck]ch

cfy nis odgryWa Więc ana|omia rze'
cz}.'viście Żadnej ro|i ?

Gdyby specja|na slużba nie opisała
dokładnie standadu . wzoru i gdyby
uważnie nad tym nie cfuwała' Wy.
g]ądałby nasz pies z pewnoŚcią ne
tyko anatomiczne |ecz także w ob'

szaze swo ch moż|iwości . zupełnie

Daiący się ob|iczyó obraz po]awienia
się isto|y i jego zdo|ności do osią.
gn ęcia sukcesów' przede wszystkim
jego uży|kowośĆ zgubłaby się a]e
byłby W znacznym slopniu mniejsza'
obe]ży]my. przy]rzy]my sę Więc na.
szemu psu. zapyta]my' czy są fa|eż'
ności d|aczego standard tego chce,
d|aczego analomia' przeb €g ruchu,
proporc]e c]ała i natura|nie lakże na.
tura (Warunki bylowe) mają być |akie

Zabawmy się raz w sędziego. ho.
dowcę i przyjrzyjmy się psu w na
s|ępnej chrono|ogicznej ko|ejności :

wzRosr
Niemiecki owcfarek na|eży do rasy
średn o . Wysok]ej' Jak Ważne Wymia.
ry są podawane: d|a samca 60.65cm
d|a suk 55.60 cm wysokość w kłębie'
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D|Ugość tu]owia przewyższa m]atę kłę.
bu o około 10 . 17%' U|epszona ho.
dow|a iV/arunki odżywiania a|e takŹe
upodobnienia do większych i si|niej.
szych psóW doprowadzi|y w oslatnich
dzies ęcio|ec ach do tego' Że nasze psy
aby ostrożn]e to wyrafić. kształ|ują s ę
jeś|] chodzi o Wzrost W gÓmym zakre
sie' cfy to jes| Ważne |ub gdfie tkwią

zA DUżE PsY:
PŻy harmon]nej, całkowitej budowie
staje sę pies ogónie za ciężki'
ciężar Wzrasla nadmiernie nieptopor
ciona|nie' R!ch|Wość cietp na lym'
o|brzymy dysponują dUża silą a|e
nigdy nie są zwrolne, zW nne i szyb"

Jeże| psy są n ezbyt ciężke. sa Wte.
dy wysoko biegające, sbbej koŚc'
klatka persiowa rozbudowana tesl
umiarkowanle batdzo wąska i cfęsto
takie psy są tazem malo zwarle i

zA MAŁE PsY:
TU także są dwie rnoż|Wości:
P.zy harrnon]nej' całkowitej budowie
brakuj-^ sły' samce Wyg ąda]ą iak

a suki mało sę nadają aby być mal'
kami, Jeże|i istnieje si|na pods|awa i
tym samym ciężal, to tulÓW jes| zbyt
Wyeksponowany' psy nra]ą któtkie łapy
i cierpi na tym szerokość . od|eglośĆ

Równowaga między Wzrostem' siłą'
zwrotnością i szybkością uwarun.
kowana jest przez Wżrost.j €st tym
samym żądani€m z wydajności'

stosun€k . proporcja:
Nasz pios hodowany jest jako kłtl-
sak' Ws7ystkie |eorie mÓw|ą o tym a
także prakiyka pokazuje że |ekko wy.
dłUżone psy mogą niestr!dzen]e kłu.
sować. biec p.zez daLekie tr6sy' Za
kńtkie ' kwadratowe psy nie po|rafią
kłusować' one mają sk|onność doga-
|opu |ub chodu Wie|błądziego. Na kró|.
kich odcinkach mogą być szybkie i
zwinne'na dłUższych l|asach ch ruch
jest mało ekonomiczny. Nadmiern e
wydłużone ub dłUgi€ psy są ]eszcze
mniej wydajne' Najczęściej nie są wy.
|rzymałe w wiąfadłach p|€cÓw '
gftbietu, brakuje ptzenleslenia akcji
ty|nej na przednią'
skutek: Pies upada na pżÓd' po|oże.
nie równowagi jesl fakłócone'
Właśnie to położ€nie równowagi jest
wykorzystane mocno pżez |aszych
ko|egóW ro|ę przy ocen]e biegu'
Ktaje '. ang|osaskie'' mają na |o swoje

ok|eślenie '. we|| ba|anced movement
'' takze to okreś|enie dotyczy właśnie
tego pofiomo |eżącego g.fbietu po.
łącfonego z harmonijnym pŻebieg ern
'ko|ejnością poruszania się' Takjak u
sportowcóW Wyczynowych można spo
dflewaĆ s]ę' że U dużych psów Wy.
stąpią prob|emy |ędźWiowe ktęgo.

czy jest to więc obojętn€ jak Wyg|ą'
da pies ?

s|ŁA / DYNAM|ZM / wYTRzYlli|A.
ŁoŚc
Także te cechy są Warunkam d|a
psa']ego efektowności do osiąlnie-

Pod pojęciern siła rozumie slę siłę
kości.układL] kostnego'
Kości tworzą podslawę oparcia da
ciała i powinny być si|ne i suche Tak
Więc:psy o drobnych kościach nic
nie skacły W hodow i.  TreŚciwy'ma'
sywny jest pies jeże| dysponuje |te.

Dobże lofbUdowana kIatka piers]o'
Wa podbrzusze sięgające da|eko do
tylu i um arkowan e wzn esrone date
duŹo miejsca Wewnę|rznym organom
( serce i płuca )'
Właśne te organy muszą pracować
dużo i mlszą byó dobrze lozwinięte.
nie tyko optyczne |ecf także iunk'
cjona n]e D!żo gożej jest, jeŻe i k|al
ka piefsiowa jest umiarkowana i król

WYTRzYMAŁośc / zWARTośc
Miękkość Wiązade|' brak tMalośc .od'
pornośc. nadwaga' Wotkie' s|abo roz.
winięie rnięśnie osłabia]ą użytecznoŚĆ
psa w znacznym stopn u,
Nawet jeś| pes w mlodych |atach
odnosi sukcesy - os|abn]e wcześnie
jego zdo|ność do osiągania sukcesu
. WydajnośÓ'
cfy rnoż€c e sobie wyobrazić'że cz|o.
wiek z płaską sfopą (p|zy płaskosto.
piu) może prz€bi €gać 10 |ysięcy me'
ttóW i io przez ]ata ?
Zdo|ność do skok!. k|usowanie, ga|o'
powane' radość poruszania się. ra.
dość wykonywania pracy . Wszyslko
lo osłabia się'jeś|i brakuje całkowitej
odpotności . wytrzyma|oŚci'
Genetyczn e sn^/ierdzona e|astyczność
więfadeł. do tego dobŻe rozwlnięta.
Wytrenowana mięśn]óWka, związana z
dobrą kondyc]ą są dobryrn 'istotny'
rni Warunkami - pzesłankam] do osią-
gan a optyma|nych wyników d|a psa,
który ptowadzony jes| w obszaŻe
sWoich moŹ|iWości wyczynoWych'
RóWnieŹ d|a|ego trcning kondycyjny i
pokazowy pzejmowany jest pęez in.
siruktoróW To jest Właśnie ten roz

Wój' który powinien być wspielany
pżez grupy |oKa ne'

wŁosY / P|GMENT
Także przy Włosach standard ma Wy.
magania' DUże.rozwin]ęte owłos]enle
z s ierścą'to kuńka do pracy jak
sNvierdził n,vórca tasy.da]e ciałU od.
powiednią ochrcnę' Kto jUż kiedyś
miał długowłosego psa wie jak łatwo
mogą powslać supełki i jak trurdno je
wyczesać' Psy z królkim w|osern
narażone są na zmlanę temperalury
i są batdzie] wlaż|iwe' ['ły chcemy
psa o sllnym pigmencle.
Krylycy mogą powiedzieć. że lo nle
odgryWa żadnej roi d|a os|ągana
sukcesu . n]e wpływa na wyda]ność
ty|ko s|Uży piękności' Ale w calej
hodow|i zwi€rząt t]żytkowych. a lakŻe
u człow eka sprawuje pigment bar.
dzo Ważną funkcję ochtonną Ludzie
o jasnei karnacji ciała, także zwierzę.
ta mają skłonność do chorób skóry.
uwar!]nkowaną genelyczn e ub ze
Wzg|ędu na zan eczyszczenLe Środo
wska uwarunkowane alerc e, egze-
my |ub inne zmiany na skóże' Takż€
wewnętżna odporność rogówkii pa.
znokci Wydają się byĆ mni€jsze'
Ze wzg]ęu na wydajność.jesl to Więc
Wymóg aby meć zdrowego. z do.
brym pigmentem' ostrowłosego psa
zgodn e fe standardem.

TYP / WYRAZ
czy zrozumie|iście mnie Pańslwo te.

slandard nie Wypowiada się pLefwol
nie nic na len temat']ednakŻ€ z opl'
sU głowy' uszu. stanu Włosów iko|o.
róW można lalwo wyczytaĆ' że ŃŻ
S|ephanlz chciał mieć pe|nego Wy.
razu i typowego psa' Klylycy mÓllJią
o tym,że nasze psyw ostatnich dzie.
więco|eciach slały się W swoim Wy.
g|ądzie zbyt jednorodne i powinno slę
stwolzyć Większą zmienność' rÓżno.

Jest to iednak sprawa wyobrażni i
pog|ądu i każdemu hodowcy pozo.
siawia się wyból jaki iypchca|by wy'

slandard oferuje tutaj duże po|e moż.
|iwości' Jedno uważarn za ba|dzo
istolne: hodowca musi mieć ce| ']eś|
chce osiągnąc sukces' MUsi Wyfna.
czyć sobie dok|adnie ce ]ak typ
psa chce hodować dążyó konse'
kwentnie do lego celu.
Wtym ce|u mus być Wybrana matka
i wyszukany samiec rozplodowy. Temu
ce|ow powinien odpowiadać chów
wsobny jzgodnie z tym celem Po_
Winno sę VJybietać szczenięia'
Tutaj także są ważne aspekty jaK j
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golowoŚć do ociągania sukcesu, wy.
dajnośc' radość pracy, odwaga, okrut
noŚć . befwzg|ędność. pżywódczość
muszą odegrać swoją ro|ę jest io
oczywisle i nie podlega dyskusji. Tyl-
ko W ten sposób może się hodowca
na d|uŹszą metę pęebić'
Współzawodnictwo' rywa|izacja. kon'
kutsy' pokazują między grupami ho.
dowcÓw delerminację hodowcy w
bardzo wyrazisty sposób'
W|aśnie Wyg|ąd. prezencja i tU chciał.
bym )eszcze rcz okreś|enia.' piękny'.
0żyć' wy|az ten wraz z Uniwerca|ną
!żytecznością uczynił psa popu|ar.
nym na całym świece,

GŁoWA l
Nie na darmogłowa opisana jest baŁ
dzo dokladnie w standardzie. .
Dobęe uksftaftowana głowa jest d|a
osiągania sukcesu bardza ważna' za.
czyna się od pŻyjmov/ania pożywienia'
W dobrze rofwin ętei czaszĆe ogara
może powstać między szczękami
ucisk 1,6 ton na crn kvradr. P4lM1.
Nc Więc dfiwnego, że kości lrzesz.
czą czy kiedyś falwaŻy iśce Pań.
stwo']ak długo potżebuje pies na lo
ze s|abymi szczękami Także nasza
słuŹba ochronna . pomocn cy zauwa.
ża]ą różn cę w uchwyce między psa.
rr o srnych isłabych szczękach'
Dlatego wymagane jesl :
szeroka górna cfęść głowy, prawi.
dlowy slosunek górnej części głowy
do części lwarzowej(50/ 50%' dobrą
glębokość chwytu. pfzed€ Wszystkim
si|ną do ną szczękę ),
Sine szcfęki dają wystalcfa]ąco dużo
mie]sca d|a dobże Wyksztaltowanych
sinyrh fębów. W lym Wypadku zęby
lozwnięle są slabiei i mają ma|e

PŹy zaąknięlym kiee ( kieł )obser
wując z bok!, musi być widoczna

czy nie jesl isto|ne d|a wyda]ności
psa, czy pres ma przechylone, opad-
nięte czy stojące uszy ? P]eMotnie
|ak'Ae skłonnośó do chorób Uszu
jest u psów z opadniętymi uszarni
Wyrażnie więksfa nŻ u psóW z usza.

A|e W|aśnie prawidłowo sloiące ucho
nasz€mu owcfarkowi nadaje charak.
teryslyczny Wyg|ąd. Proszę poróWnać
wyg|ącl psa z głęboko bocznie osa'

Zbyl na ptawo |!b zbyt wysunięte do
przod'r l napię|e Uszy lub jeszcze
słabo osadfone uszy na]eżą zgodnie
ze standardern do uszu źle Wykształ.
conych Ź|e rofwin]ęlych'

42 zĘB,{ .28 w m|ecznym uzębieniu
' ma owczareK zgodn'e z formułą

Jak noŹyce sięgają s]ekacze górnej
szczęki po sjekaczeteze sfczęki do|
nej. siekacze stolą równomiernie W
okrągłym łuku' Dzięki temu nadana
jes|' im szczegó|na wytrzymałośc (
podobnie jak w sklepieniu ). Niercgu-
arnie stojące fęby W do|nej szcfęce
są dla|ego Wad]iwe, ponieważ mogą
s]ę łatwo złamać ub ułamać.
Pozosta]e zęby mogą się Więc w
sfcfęce pŻesuwać,lworzą |uki ] lm.
cą swoje oparcie' U psÓw o Wad|i
Wym zgryzie siekacze sączęsto zuży.
te i ułamane' Tyrn sarnym powsta]e
prob|emem, klóty właśnie foslał opi
sany' Z tych powodów są niepożąda.
ne sto]ące f |ukami . niekonrp|elne
zęby przedt|z onowe i |rzonowe'
op|yma|ne' obciążone uzębien]e z nai
mnie]szym ryfykiem ukaty zęba ma
swoje m]ejsce W si|nej szczęce gdy
zęby stoją W jednyrn szeregu za'
mknięle z tylu jeden za drug m ub
obok siebie' To jest Ważne przereż
d a Wyda]ności. sukces!,
PŻenzające ]est. jak rzadko zwraca
s|ę uwagę na hgienę usl zębóW
Regu|ame dbanie o fęby usuwanie
kamienia nafębnego' eczenie zapa.
|eń dz ąse| powinno na|eżeć do ru|y.
nowego programu fafowno hodow,
cÓl'! wyslawców i Wszyslkich za nte'
resowanych os ągan|em sukcesóW u
psóW. W zwązku z lym więcej uwag]
powinno się pośWięcic słt]żbie ochron'
nej. często używamy' Wi|gotny lękaw
i gryzak w niektórych oko|icznoścach
lak polożony. że nie może dobrze Wy-
schnąć . tworzy Więc si|ne źródło d|a
nfekcji błony ś|uzowej ust |ub znany
Wyprysk kąc ków ust'

SZYJA :
Zgodnie ze standardem szyja powin-
na byÓ si|na' dobŻe !m]ęśniona i
bez uźnei skÓry' L]nia pozioma do
t!łowia Wynosi okolo 45 stopni' Waż.
ne jest. że szyja jest Wystarczająco
długa' odpowiednio długa szy]a daje
mięśnią dobrą podstawę do Wysoko.
ści podńoszenia i siłę. fvlięśnie rof-
poścerają się. rozciągają sę aż do
ramion' szyja wyjąlkowo długa i cien.
ka jest bez sły i mdła i to nie
sprzyja osiąganiu sukcesów Także
zby| krótka szyja jesl wad]iwa. ponie-
waż ogrcnicza swobodę ruchu gło!,!y
np' na tropie / bieganie po ś|adach /'

KŁĄB 
' 
GRZB|ET. PLECY 

' 
KRzYz

Górna |inia pŹeblega od szyi p|zez
dobrze rozwinięty k|ąb iprzez |ekko
opadające p|ecy w |ini poziomej aż

do łekko pochy|onego k|zyŻa bez wi'
docznej przervy. Bardzo Ważne jest,
aby kłąb był dobrze Ukształtowany'
Kłąb ma duże znaczenie d|a zamknię'
cia pĘodu' on jest h/vozony z wy.
rostkÓw kolczystych pierwszych krę.
gÓW gżbietowych' Jeże|i wyrostki ko|
czyste są wytazis|e może odkładać
się m ięśnióWka' jeś|i są ]ednak małe
. krótkie . mięśnlóWka nie ma miej.
sca' kłąb jes| wledy płaski i przód
nje może być zamknięty. Podczas
ruchu staie sę to widocfne zazna.
cfa]ą]ak się por']sfją łopa|ki do góly
r pżeciskają sę W górę.
Płaski kląb = mało umocn]ony gtzbiet
i iużne łokcie są lo poważne Wady
os|abiające osiąsn ęc e sukcesu i
p|zez d|Uższy okres czasL] rnogą zu.
peh|e utrudnić Wydainość psa.
Także psy fawodzą już w średnim
wieku] Ź|e skaczą' |racą €dość pra.
cy Wcfeśne są już zużyte' Nada|
okreŚla się b|ęcln e stojącego f prfo.
du wysoko psa jako psaz wysokm
kłębem' To lakże może byĆ pies ze
s|romyrn . spadfstym przodem' klóry
rna mocno opadający grzb]et Pes z
dobrze rofwin ętym p2odem poka.
zu]e slojąc ly|ko ekko opadającą li'
rĘ grzbietu' klóra w ruchu W pelni
przechodf W położenie horyzonta|.
ne. Właśni€ take psy z reguły dys'
ponulą Wyrazistym kłębem z ukośnie
połoŹoną dobze umięśnioną łopatką'
co wyraza sę w pe|nym zakończe.
nru przodu dalekim szerokim galo-
pe co Wyraża się głóWne dobrym
po|ożeniem róWnowag]'
Grzbel jesl iwardy si|ny dobrze umię'
śniony on twotzy |1|ost m ędzy tyłem
i pzodem przenosi ruch. |\,4 ęśniów.
ka mus być dobże rozwinięla i Wy.

W żadnym Wypadku nie może być
gżbie| dłUgi |Ub za dług]' zbyt lozpo.
s|arly grzbie| powoduje, Źe pies n]e
t|zyrna slę. nie zachowuje równowagi
i obciąża nieekonomiczn e p2ód'

Następstwo. sku|ek.wad|iwa WytMa-
łość'

KRZYZ I
Bardzo Ważne' ale trzeba dodać' że
dla obserwatora lrudne do rozpozna-
nia'jest aby była W|aściwa dłUgość i
w|aściwe położenie kŻyża' on od.
grylva d|a przeb]egu całego ruchu
(czy to jest) krok' kłus'ga|op czy skok
bardzo is1otną ro|ę' P€widłowo umiej-
scowiony kzyż daje siłę z tyłu do
przodu i do góry najbardziej racjo.
nalne r optymalne plzeniesienie-

z C'zego zbudowany jest k|zyż?
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Podstawa z kości tworzy kość bio-
drową P|zy dostalecznej dlugości ma
ona położenie 45 stopni do |in]i po-
ziomej' Nr]usi tak być, ponieważ two.
zy się lym samym idea|ny kąt' Plo-
szę sob1e wyobrazić' Pańsilvo musie.
|iście swój samochód odsunąć, po.
nieważ skończyła się benzyna' co
Pańsiwo tobicie ? Państlvo tworzycie
ze swoim ciałern kąt ok' 45 stopni,
ponieważ tym sposobem moiecie
uzyskać największe działanie i jeżeli
w ogó|€ możecie Pańsh'o posunąć

Kość b]odrowa. w pozycji 45 stopni
da]e optyma|ny rozpęd przeniesienia'
Wyg|ąd krzyża (położenie kości bio.
drowei W kąc]e 45 stopni)jest zmniej.
szony ptzez kość krzyżową mięśn]óW.
kę i powłokę' tak więc idea|ne.poło.
ŻeniB k|zyża wynosi 23 stopnie lini
poziomej, Jeż€| krzyż jesl któlki i
poziorny to braku]e id€a]nego luku
pŻoniesienia do góry'do przodu.

OGON :
Już u szczeniąt można rozpoznać'
że on służy do ulŹymania rÓwnowa.
gi. A|e |akże u dorosłego psa ma
ogon - kita podobne znaczenre.
Proszę fauważyć na fi|mie W zwo|-
nionym tempie jak ogon wptowadza_
ny j€st
w wylóWnanych ruchach' standald
wymaga aby ogon był wystarcfająco
długi a|g nie za dlugi' Podstawa z
kości ( 18' 22 kręgów ) powinna się.
gać co najmnigj do stawu go|€niowe-
go - skokow€go naj\'vyżsj jednak aż
do śtodka ty|niego ślódstopia.
P|Ez d|uższą włosy przy czubku
ogona i w spodzie ogona wydaje on
się dluższy' jednakźg nie moŹe on |e.
ż€Ć na fiemi'

pęzÓj
Wtaśdwe zadanio pŹodu |eł W uchwy-
ceniu ida|szemu pŻenoszoniu ruchu i
siły' klóle dawane Śą od tyłL] prz6z
gŻbiet. p|ecy do pżodu.
W przeciwisńBtwie do tyłu przód nie jest
połączony popŹez staw z klęgos|upem'
o|atego d|a użytkowania Ważne j€st
aby klęgosłup połączony był z ciałem
pŻez prężn6 mięśnie' ścięgna' więza-
dła . Warunkiem lutaj są obok wyraŹ-
nggo kĘbu' odpowiednio długi€ i we
właŚciwym stosunku- propolcji stojące
kości: łopatka i ramię powinny być j€d-

Długa łopatkajgst pochyła ukośnie i do.
brze omięśniona'
optymalny kąt między łopatką i ramie.
niom wynosi 90 procent i nie powinien
pŹekroczyć 110 slopni - jest to waru-

nek d|a dobrego zakońcfen]a p|zodu,
dużego otwarcia - rozwarcie kąta I za.
rrasfystego kroku . poruszen]a się do

Do górnego ramienia pŻyłącza się w
dół przedramię połączone w stawie łok-

P|zedramiona powinńy być Widoczne ze
wszystkich stron ] stać równo|eg|e' Ty-
ko W ten sposób ułożone mogąspe|nić
swojąfu nkcję przekazania sprężystośc!
ruchu' Proszę obejżec1]]m.. Niemieck
owcrarek" -Anatom a i pftebieg ruch!
wzwolnionym tempie ilu skok psa ptzez
płotki ponad jeden metr'
Rozpoznacie Państwo' ie dobrze fa.
mknięty plzód ma ogtomne znaczenie
d|a splawności psa iodnoszenie pz€z
niego sukcesóW. Zgięte pŻedramlona
są wyjątkowo Wad|iwe' poniewaŻ
pŻez taką postawę ciężar ciała W
trakcie ruchu nie jest rÓWnom|emie

Podobnie wadlwe jest zby| długie i
pod złym kątem poloŹone śródstopie,
wledy kąt pochłaniania jest zby| duży'
Także krótkie' strome przednie śtód.
stopie nie sprawdfa s]ę w użyciu,
ponieważ mało ue|astycznia i mało daje
sprężystoŚci. Proszę ztobić ki|ka kro.
kóW na piętach i zauważą Państwo
szybko W plecach ]ak bardŹo blakuje
stopia spĘżys|ości-podparcia sprę.
żyst€go' Te wyżej nazwane . wymio.
nione wady ulrudniają bardzo fdo|-
ność wytrzymałości i ptacowitość'
standard określa' Wskazuje i
Łokcie nie mogą być ani w pozycji
stania ani w ruchu powykĘcane lub
wyg|ęte'
PŻedmmiona są widoczne ze wszysl
kich stron pros|e i s|ojące w stosun.
ku do siebie rÓwno|eg|e' sąone su.
chei si|nie umięśnione. Przednie śód.
stopie ma długość około 'l / 3 pżed'
lamienia i kąi 20"22 stopniedo tego.
zarowno skośni€ stojące pEedni€
śródslopie ( więcej nlż 22 stopnie )
jak róWnież slromo stojące Śródsto'
pie
( poniżej 20 slopni) Wpł}'wają nega-
lywnie na w}.t2ymałość i aklywność.

f iŁ:
Tył jest poniekąd si|nikiem psa' po.
ni6waż od niego wychodzi każdy
ruch' czy to jest krok' kłus' skok czy
galop. A|e takżo tył ni€ powinien
wykazy/vać żadnych skńjności i nie
może być ani zbyl mocno ani zbyt
słabo ustawiony pod kąlem'
on stoj trochę w ty|e. cofnięty' ty|n'e
Śńdstopie proslopad|e pod stawem
skokowo - goleniowym. lJda i podudzie
są prawie jednakowej długAści i |wo.
|zą kąt około 120 stopni i udziec jest

mocno Umięśniony' osłabia akt}^/'/ność
zbyt duże ustawienie lyłU pod kątem
(częsio uwarunkowane jest to przez
zbyt długie Uda)'
Natura|nie oddziałi,lvują takie psy gdy
są W ruchu i gdy się je obseMuje z
boku dzięki długości kloku przekony.
Wująco ] imponująco. A|e uwaiany
obserwatot może zalwaŻyć,fe ly| o
wy]ątkowej kąiowności nie jest tMały
i stabilny. We wszystkich prawie przy_
padkach stawy goleniowo - skokowe
są|uŹne i nie wy|Żymał€, nie nadają
się do użytku' Twótca €sy Wymagał
: '. Psy mL]sfą długo móc staĆ.''
Proszę zaobseMować psy o dużej
kątowności one często się k|adą
Ty|ko dobrze ustawiony pod kątem
pies może długo stac' chodzić i pra.
cować' Ponieważ zbyl pod kąt€m
tozwinięty tył Wpływa negatywnie na
slaw biodrowy. można da|ej przyplsz.
czaó. ż€ statyka się nie zgadfa' zbyt
strcmo pod kątem lofwinięly tył przy-
nositak samojak zbyt stromo pod ką.
tem pęód mało pożytku przes|rzen.
nego' Jest to Więc mało ekonom cz-
ne. Logiczn]e, ponieważ na |en sarn
odc]nek dtogi muszą psy wykonac
Więcgj niż psy o dobŻe rozwiniętym

KLATKA PIERSIOWA:
DobŻe wykształtowane narządy są
d|a sprawności istoty żywej o dużym
znaczen]u' szczegó|nie serce i płuca
muszą być dobtze lozwinię|e' D|ate-
go wymaga standard dla niemieckie_
go owczarka dobŻ e wyksftałtowaną
k|atkę piersiową z moż|iwie długą
umiarkowanie uniesioną podk|aiką |ak
aby wewnętŹne narządy miały dużo
pŹestżen].Głębokość k|atki pielsio.
wej powinna wynosió około 45.48%
Wysokości kłąba. |V|et byłby za duŹo
i byłoby to dużą wadą poniewaŹ za
dużo ciała poruszałoby się w zb}t
klótkich blogach ' skokach.
Pomoc rachunkowai
Połowa WysokoŚci kłąba' minus '10%
= prawidłowa głębokość k|atki pier-

Przykład: Połowa wysokości kłąba z
60 będzie 30 cm minus 3 cm =
głębokość klatki piersiowej | 27 cm'
Niedorozwinięta k|atka piersiowa jest
szczególnie wtedy. jeże|i jest za wą-
ska i prowadzi do nietMałości obsza.
fu p|zodu. Pjes próbuje temu prze-
szkodzić pnez |ekki nacisk na łok.
cie, musi jednak to wyrÓwnaĆ przez
stanie ichodzenie na pa|cach, co osła-
bia jego akiywność' stwierdzone sta.
nie i chodzenie na palcach u n odych
zwieżąt poprawia się w wie|u $ry-
padkach. kiedy ofganizm się da|ej .oz'



wija . sfczegó|nie rozwój k|atki pier.
siowej jesi waźny'

FRONT
Ta częŚć anatomi została omóWiona
w związku z pŹodem'
Mechanizm biegu:
N]erniecki owczarek jest kłusakiem ]
jako laki powinien być hodowany'
Kończyny na długość i wysokość
muszą byc dopasowane'
Chodf] o |o że kłUsak bez istotnej
fmiany |inii grzbietu moie przesunąć
tył aż do tułowia i pŻodem moŻe
tak samo da|eko sięgnąć ' pobiec'
Każda sk]onność do nadmiernego
L]kąlowienE Wpły,la ż|e na stabihość
lyłu m bardfiej ciasny jesl kąl tym
ruch jest nrniei ekonomiczny. To zna-
czy Że pi€s musiałby pęebiec ł Wy.
konać Więce] kroków' aby pokonać
len sam odcinek. W obydw! wypad-
kach ak\^.vność uŹytecfna jest ogra'

szybki |ak zwany '' |atający '' kłusak,
ktÓry pokaf}vany ]est na pokazie

w ostatn ej fazie, jesl sam w sobie
iuż nienatura|ny' faden pies n]e jest
z natuly. |a|ającym kłusakiem '' . musi
być pod Wplywem pŻywódcy, Także
W żadnym obszaę€ Wyda]ności. suk.
cesu n|e wymaga się nie potrzeba
lak ekslremalnei roz|egłości kroku' Na-
eŹy Węc postawić pytanie' czy ten
chÓd wogó|e powinien byó oceniany'
czy nie rnogłoby tak być, że ta szyb.
ka r!nda corar szybciel wykonana
została przef czołowych inslruklorów
psóW i my iako hodowcy lo zaakcep.

|nleresującym jes| iakt'że takiej pló.
by mechanzm biegu nie rna u żad.
nei innet rasy Usprawiedliw eniem dla
tej rundyjest' że W tej fazie mogą
być lestowane kondycja ' wytżymałość
obciążenie psa'pomija]ąc spektaku.

siephan tz rozpoznał j!ż bardzo
wczeŚnie. że właściwa ocena rnecha.
nizmu biegu może misć m]ejsce wła.
ściwie ty|ko u Woho bi€gających
psÓw na |ące' A|e |akże on Wiedział'
że to nie jeBt moŹ|]We na Wystawie
prŻy tak dużej liczbie psów
W ramach samokształcenia powin en
Wlaścicie psa wykonać taki test W
zupełnym spokoiu (chociaż jeden raz),

ISTOTA :
Klo w slandardzie widzi tylko opis
anatomi' my|i się' Hodować zgodnie
ze standardern. to także hodować

obszarze natury uspo-

slandard opisuje |o w hochę Więce]
niż w p]ęclt] | ini jkach: Niemiecki

musi być zróWnoważony' pewny sie.
bie' nie reagujący neMowo, swobod'
ny' łagodny' Uważny i p|znrvódczy' on
rnusi posiadać odwagę' wo|ę wa|ki,
surowość . h/vardośc aby nadawac się
do toli psa towaŻysza' pi|nującego'
ochronnego, obronnego i jako pies-
pastuszek' Krytycy mog|iby dowieść'
że nie ma ani słowa o radości pracy,
gotowości do podejmowan a zadań,
enerci i  i tempemmencie,o tych i in-
nych cechach' które są tak ważne
przy osiągani(] sukcesu' Na|eży do.
dać' że opis natury jest bardzo ską.
py' a|e komen|ując każde słowo pra.
W dłowo r treściwie. znaczenie tego

Niemiecki owczarek hodowany jest
jako pies użytkowy'
Teraz szukam konfrontacji i dyskusji

czy osta|nio nie myś]e|iŚmy zbyt se'
|ekt'Ą/vnie, jeże|i mówimy o niemiec-
kim owczarku jako o psie użytkowym'
czy nie myś|e|śmy ty|ko o egzami.
nie, a może nawe| |y|ko o służbie
ochronnej' czy mógłby nasz owcfa.
rek . jako pies użylkowy pracować
p|zy tzadzie? czy musi on móc kłu.
sowaĆ przez d|użsfe odcrnkr max 50
k|okÓW kłus Wystarczy p|zy egzami.
nie Jak da|ece powinien być ptzy'
wódczy i Wylrzymały?
Czy nie pot.zebuje on tak iak budy-
nek odpowadać odpowiedn ej pro.
porcji ] ekonom ' pros|ych kości po.
prawnych kątÓ!'J. wyróWnanych pro'
porcii klatki p ers owej racjonalnego
przebiegu ruchu ?
Hodowla n emieckiego owczarka na
psa wyczynowego tylko do egzaminu
.to byłoby za mało'
..Użyleczny,' użytkowy lo nie znaczy
ty|ko trop' podporządkowan]e czy
slużba ochronna' chociaż szczegó|n e
wtych dziedzinach pmcuie i iesr po-

.. UŹ'tkowy'. obeimuje iakże inne dfie-
dziny zastosowania' Ważne jest. aby
uzyskaÓ pe]ne spek|rum rnoż|iwych
dziedzin do zastosowania. Zbylecznym
jest wyliczanie wszystkich innych
moiliwych dziedzin zastosowania -
owcfarek jest nie ty|ko a|e także
|raklorem d|a |erenu tropu' Właśnie
to uniwersalne zastosowanio n em ec-
kiego owcrarka od cieesnego do
umysiowego przynioslo efekty.
Ta leoria i dok]adne doświadczenie
ptaktyczne pokazują że to zastoso.
wanie rnoże być naiczęściej zacho-
wane jeże|i chcemy hodować psa '
kłusaka' Ktusaka' który we Wszysl
kich dzledzinach jest sprawny i do
wszyslkich lych dziedzin prcdyspo,
nowany' nie wykazuje W Źadnej z
nich ani przesady ani zaniżenia'
Prawidłowo : Standard wymaga także

w osobniku nolma|nego o średnich
moż|iwościach psa' Jest to pies' któ.
|ego może każdy początkujący, bef
Większych L]miejętności i bez więk.
szej Wiedzy Wyszko|ic i doprowadzić

I rÓwnocześnie jest |o pies, który Wy.
szko|ony pżef fachowca nie ważne
w ktÓrym kierunku - narkolyki,lawiny,
stada |ub pies obronny może być
zdo ny do osiąlania sukcesóW - pies

'' Hodować '' znaczy poprawiaó. Udo-
skona|ać, ponieważ jeś|i nie wystąpi.
|o uiepszenie, to znaczy' że było ty ko
rczmnażanie. Natura|nie jest jeszcze
wiele do ulepszenia,
Można udoskona|ić np' skłonność do
pracy' radość pracy' przywódczość' siły
wńahe' tempetament' Wytęymałość'
l\'4oŹ|iwości udoskonaIenia. anatomicY.
ne r W usposobieniu. psa nigdy się
nie kończą' ponieważ mamy do czy.
niena z hodow|ą isioty iywe]'
Prcszę n]e zapominaći |stotną ro|ę W
dfiedzinie osiągania sUkcesu odgry.
wa inle|igentniejsze kształcenie, a|e
|akŹe sama hodow|a potoms|wa,
utEyman e i promocja psa' Jednakże
40.50 % naukowców ulŻymu]e ( na.
ukowcy spierają się o to) że predys.
pozyc]e psa są uwarunkowane gene.
tycznie i d|aiego Wybór Właścwego
pańnera z hodow|i ma lutaj swój

A|e |akże standaldow] pownno od.
powiadaćizgodne z gatunkiem ut|z y.

czyste. suche, dostępne, przeslronn€
pomieszcfenie. |€guIarne karmienie.
śWieża woda Wystarczająco dużo ru'
chu i pracy. jak róWniei intensywny
kontakt z udŹmi'
Do lego dochodzi regulame odroba-
czenie. reguIarne szczepienie' pielę"
snacja
Śkóry. sielści' pie|ęgnacja uszu i zę.
bÓW. to jest standard !

Zebranie - streszczenie:
Użyteczność ' akwność psa okre"
ślona jes| pEez czynniki anato-
ńiczne' preclyspozycję do pracy' wi.
talność i długowieczność. Dlugo.
wieczność j*t ulepszona pnez oc!.
powieclnie utzymanie psa. Te istot-
ne czynnlki są wzajemnie uzależ-
nione od siebie iwzalamnie wply-

Dlatego ważna jest hodowla zgod.
na ze standarclen .!la osiągnięcia
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W dniach 2l .2] Sicrpnia odbyła s ia
doroczna Światowa Wystawa ouczar.
ków Nienr icckich (SV'Bundessicgc.
żuchtschlu)' W lym roku owcza&a'
rze zcałcgo świata zjcchalido Norym'
belgi. Na wysl.rwe zgloszono DonAd
2000 owcza&a)w 234 pairstw Naiwia-
ccj bykr oczywiścic wyslawców z Nic.
nr iec ( lÓ00) '  n lstepnie z Włoch (II l) .
f lo l  ndi i (81), Francj i  (63) i  l )ani i (3s).
lbIacy ZgfuŚ i l i ly lko dw.t (|) owczlrk i
NajbtrdZicj ' ,obsf ldzoną' '  byłł klasa
nlłodzic,y stlk ("ll6)'

l,iątck byl ilk zawszc dnic lcslów
psychio7nych kl.ls użytkowych' Po l.ll
picrwszy tcsly fost ly pvcprowrd7o-
nc n! p]ycic slówncj stadionu podZic.
|onoi nl l  dwic c lęści dla psów i  stk
R(i!vnolcglc (po7tl slttdl(nro|n ) o(lbywł.
łl l  s ia occn na ś.)j  pos7c7cgólnych
kI ls '  Norvościąbyl | i . tk l .  żc psy is k i7
kI s !żylkowych n)gly prlysl.Dić do
occny n! sriri dopicro po z licfcniu tc-
stów oZnłcZl l lo '  żc icźcI i iakiśpics nic
zalicfyl lcstów (.'vo||randc .. IL|b .'n ichl
gcniigcnd.') nic nn]gl t]tłć da|szcgo
Lldził]u w wystawic. Tcsty l|wł]y lro'
n d 12 godzin od 7.10 do ok. 20.00.
Nic Talicryly 34 psy (5 .,vorhrndcn i
29,.nicht gcni igcnd..) i43 suki( ló . 'voF
hrndcn..i 27.. icht gcniigcnd.'), Wśńd
.'pcchowców.. 7na IaZł sia nried7y inny.
nr i  zcsz loLoc/ny Zwycięfca swittta
Mlodzicży Mischaland'Ś sil11on (..vo|.
handcn'.)'jak tównież Pilt v' Tronje (V l
w zcszłym rcku) j xaDdor v' TlonJe
(Vl4 w ucszlyN toku)' sędzia klasyfi.
kowal psy jako ,,nicht gcniigcnd nie
rylko w przypadku .,pogonicnia" pLzez
pozoranta, ale lównicżwtcdy' gdy pies
za wczcśnie odbiegałod nogi pl2ewod-
nika podczas podchodrcnia do na ro-
tu w klórym ukrywał sia pozolaoi' Do.
puszczalne byly jesfozc dwie próby i

iczcli pies za każdyn mfcnr 
''urywał'.

sia po przejściu kiIku kroków przy no.
dzc (nicdopuszczaIne było podlrzymy-
wanic psa za obrożę) sadzia pfzery-

O/VCZAREK

owczarków Niemieckich

- Norymberga '98
lval test i pics był klasyfikowany na
lówniz pscn ,'pogonionytn'' przez po
foranta. Towlłśnic spotkało xandora i
Pitta v'']io jc'klórcmu wcześriej wró
żono wejścic do VA' wś|ód suk odpa'
dla In. in. Una dcl la Valcuvia (VI w ze
szlyln roku)' ilk rólvnicż po|ska suka
Bona Matador

w sobo(a od lana odbywłla siq na
plyc ic głównci s ladionu konkulcnc]a

,.Reprodukror i icgo poto rslwo". Swo'
ic gl'upy pok fł]y 34 psy. Aby pot()m
slwo nrogk) 7()Ś1lć przcdstaw1('rc' musi
być Zgbszonych na wyst.wa pźyna'l
nrlricj 12 Zwicrząt' f c/cgo wyslawlć
nl l lcży nr in '  |0 '  Nłjwięks7ą g|upę ua.
prczcntowrl Scoll v. Dcodalus (VA l0
w zcszlym foku. w lym rcku nic wy-
stawiotry)' w lc.l konkUrcncji sęd7brv ic
nic pl,yfnłją loktlt ' oml'wi'''rc są.ic.
dynic Pos7c^gó|nc grupy Pod wfgla'
dcm podobic l is lw dooic ' j . 'kości po'
s/czcg(jInych lwictląL'lp.

okok) Dol |lia doko|i0f ono sęd7b.
wllnic tfw. .'gorszych grup..w k0żdci
kIdsic.  ko|cjność po occnic n stó i  byl
dos(epnl w postaci wydrLIków konrpu.
lcrowych' .Jcdylric kl!lsa użylkową suk
pofost l rv iono w cak)ści do occny w
nicdziclę . po tcstach zostaly bowicm
tylko 8.1suki .

W klNjcjuniol1nv pokazany zostal
Dłl|aS Abakus p. 

^ndŻcja 
wody Z

Nowcgo Sąc7a. k ló ly zmicścił s ię
wśród psów z occną baldzo dobq' a
sedzia E' Ricke|t njc alcżał do łagod-
nych:przyznał aż 25 occn doblych

w oicdzielęjak zwyk1e największe
cmocje .  kIasyf ikacja czolówłi we
wsZystkich kIasach. Zwycięzcą Swiata
JuDio|ów został syn Jłlrgo v' Fi]nten.
bcrg . Esko v' DliniŚclren Ho| suki
wygrała Lea v Ho|tkiinp€r See. wła.
sność znaoego w PolŚcc sędziego sV
Franka Goldlusta.

Lca jest córką VA]0 z 1996 roku
N,laxa dclla Loggia dei Mercanti. Max,
podobnjejak w zeszłym roku' pokazał

Swiatowa Wystawa

batd7o ładną glupe po1o ków. PonoW.
nic Dic7ostłł ]cdnak wystawiony' wlo.
sistaneli \r t)rm toku w sztanki z mlo-
dynr Młthcmdclla Loggia dci Mfi:łnli

{sG9 s, kIasic.iLlniorów)' W klasic'nło.
dzicźy na.jlcpsfylI psc okazlł się syn
Rikkora v. Brd-Bol l  -  Mack v. Aduchl.
Zwycieźcf ynią Świat.l M|odf iczy fo.
sltrla córkll Ulsusa v' l] tu Zanrbi.l v'
ArnrinhN' Jq bml Zycco Llplasow.llsię
nł pią(c i  lok c ic w kI s ic 1rrk l icży

C7olówka klasy Użytkowcj Śuk /o.
Ś łrl wywol na po Śój w fllŚ(a|Uj.lecl
koIcjności: 

^nschy 
v.d. Mlgist l t l lc

(VA2 w rcsz lym rcku), l lo l ly v.  F ich-
lcnschlłg(V^3.97) ' . ladov'  t]h|c-Rosc
(v 4 97). (; ingcr v. t l l ick lcuct (VAlt
'97). l lc i lc i 's  Tnrc Lovc (7gk)s/on" w
rcsf lynr loku do khsy iuniol'ów. lllc nic
wysl  wionr).  (  hrpsi  vd. IIcrdcrs l i l rn
(S(j2 '97 $ k| '  mknl/ icży). M git  v '
I l i ihncsrrb (S( i l  l '97 w kl .  nrkxlTic-
ry). Wokhrura v.d. Krhlct llcidc (V l0
'97). Uns v. lhscnbon (VAl l  '97).
ADdi dc Ncl l icrn (VIt '97). X ndn r.d
HAus Zygadto (SGs 97 w kl .  iunio '
rów). WcndIitrr  v 'd '  KahIcr Hcjdc (SG8
'96 w k|' llodzicźy). xcna Agrigcnto
(V2l '97). Po occnic w r lchu Gingcr
plzcszla z Iokuty czw|ńc'] n.t lrzcc'q.
True.Lovc spldla z piąlci nl lvynrslą
(|). Magit .,z|nricniŁf. s ie bkaL.l / Unsll.
Andi spadł.t f dzics iąlcj lr.tdwunrst.l. a
Xena p'cs7łl z llfynaslcj I d7iclvią.
lą sędzia }l' BuBpźirfnal lf occn VA'
tak w ięc ..pcc how|.. TrUe. Lovc zllko'1.
czyła ocenę idkoV1, Narto nadnicnić.
że woldarona (\^7) iwendrjlu (VAl l)

W klasicuzytkowej psów byb mnic]

..plzetasos,rli'.' Po Stój wywolano czo-
lówkę w następującej kolejności: Rik.
kor v' Bad.Boll (VA7 w zes7łynr 

'oku),
Karly v. Arminius (VA2'97), Lcil v.d.
Noriswand (VA9 '97), odin v. Hirschel
(VAs .97). Jango.v. Fiirslenb€rg (V9
'97). .]eIIo v. Mich€lstadter Rathaus



(vl6 '97), FeIo v. Farbenspiel (SG6
'96 w kl'juniolów)' wilczasty Timo v'
Ber€kasten (sG65 '97 w kl' młodzie.
ży)' Enzo v' Buchhorn (Vl l ,97)' Lord
v. Georg VicktorTurm (V3'97), Ursus
v. Batu (V4'97). Po ocenie v ruchu

wilczasty Timo przeszedł z ósmego
na szóstc' a Lord spadł z dziesiątego na
dwunaste i zakończył wystawęjako V2
. sędzia P MeRlerprzyznał I0 ocen VA'

Analizując pochodzenie tegorocz-
nych psów VA tnożna zauważyć wy'
rażną przewagę potomków odina v'd'
Tannenneise i Marka v. Haus Beck.

cztery psy VA sąpotomkami Fedora v'
Arminius: poprzez Marka (Karly, Jello
i Enzo) lub poprzez Jello v'd. wi€ne'
rau (LeiD; czt€ry psy VA Są potomka.
mi Quando v. Arminius: poprzez od-
ina (odin v' Hirsch€l' Jango i Ursus)
lub Enzo vd. Burg Aliso (Titno). Rik-
kor prowadzi linię Urana v' wildsteiger
Land, natomiast Fello jest potomkiem
cello v'd. Rómerau'

warto wspomnieć' że podobnie jak
w zeszłym roku wystawione zostaly w
klasie użytkowej psy z tzw ..Iinii szko.
leniowych" - m.in. King v. Kartbago

(zcszłoroczny Il v-ce Universalsieg€r),
Nastor v.Wolfsburger Schlon ( v-ce
MistlzNiemiec Psów obrończych.97)'
Zakończyły one \łystawę z o€enami
doskonalymi i tegoroczne Mistrzostwa
Niemiec rozstrzygną kto otrzyma t}tuł
Universalsieger I998.

wystawa Światowa oN zakończyła
sięjak co roku prezentacjąi nagrodz€.
nien zwycięzców i'''..,.do zobaczenia
za rok w Karlsruhe".

DWUMEs|ĘczN( ra s]EFPlElit99a 9

VA 1 R|łkorvon Bad. Bo||

m Hela vom Wulachla

VA2 Karly von ArminiuŚ
o:Kmon v. Dan Alhedy s

m:lMart vom Widsleiger

PSv
KLASA DoRosŁYcH m Leska vom Berekaslen

VA 7 Jo||Ó vÓm M|ch6|Śtad.

m Wima vom lMchelstadler

VAB rello vom Farbonspiel
o Eros von der Lusenstrabe
m:Daqgi vom Farbenspel

VAg Enzo von Buchhorn
o Lasso vom Neuen Bee

VA 10 Urcus von Balu
o:Nobby vom G|glscheńopf

V 1 Vando vom Moorbock

V 2 Lod vom Geors Vlktor

mrFarah vonr Arolser Schlob

V 3 Xandro vom Danlschen
Hof
o:Lo|d vonr G€olg Vicktol

nr M 
'rka 

vom Danischen Nof

V 4 sammo vorrt F|em€rgck
o:Kimon v. Oan Alhsdy s

fi Nase| vonr Fi €m€reck

V5Ouirc aus der neuen

oiMax aus der neu€n

m:Pia vom Sud - Brookmor-

o:Wobo vom Larchenhain

V 7 QuarE dei Templa

ń:Frcda de| Pe |egrno

V 8 Yassko von der Roten

m Oslra vom Kirschenlal

V 9 Zamp vom Schloss

o:Gldo vom widsroiger Land

V10 Yack von Walerloo

m:Qu]nia von d€r Fichtenspt"

SUK
KLASA DoRosŁYcH

VA3 Ginger v Bllckfouor
o:Apoll vom Laacher- Haus

VA4 Jado von Bluo - Roso
o:Lasso vom NeU€n Borg
m Nalhaie von der Wienerau

VAs chipśi van do Hordors.

o:Nalf vom s|eigeńof
mrxena vom Widsleiger

VA6 Unsa vom Hasonborn
oEx vom Felsonwehr
m:Widia vom Hasenbom

VA7 Wo|dalona von d€l

m:Gugia von der Kahler

VAB lMasil vom Huhn.srab
o:Lalgo vom B€denbache|.

mrAln vom Huhneg.ab

VAg Xona aus Agrlgonlo
o:cash vom W|dst€igel Land
nr:Rsnd aus Ag g6nto

VA10 Xanda aus d6rn Haus

orsasko von der Noriswand
mrDana vom Baus Ramona

VAll Wondnna von der

m Gugia Von d€r Kaher

VA12 Andl do Nelllcan

V1 Hellei"s True - Love
o|Naż Vom steigerhof

V2 ouena Brebe ań see
o:Hobby Vom G|etscheńopf
m:Ore vom_KiFchenla

VAl Anaschy von der

m:Panja vom Widsle ger

VA2 Holly vom Fichlen-

o:caŚh Vom Widsleger Land
m:Lnda voń Wildsleige.

VA 3 Leif von der Nori-

o:Hanno von de. wienerau
m:Maril von der No.iswand

VA 4 Odin vom Hirschel

ń|candis von der Wienerau

VA sJanso vom FuElen.

o:Wobo vom Larchenhain
rn Uta vom Furstenberg

VA 6 Timo vom Berrekasten
o:Wanko vom Lippischen



10 DWUM Es ĘczN|l1 va slERP]EŃ Bqa OVCZARET
V3 ca||a aus Agrigońlo

m H ck aus Agigeńio

V4 Kalrin vom Winnloh

m Franfi vom Winń|oh

V5 Ursa voń Aure|ius
o:Qua voń der Ateigermuh|e

Vo Connie von Tronlo
o:ouańz de Teńp ai
n:tini van Schwabehtal

V/ Noscha von der wieńe.

o:Malty von d€r W]enerao
m Babsy Von d€n Pańna'

m:Anchie vom Gr6rf ańd

PSv
xLASA JUNIoRów

SG1 EBko vom Danlschon
Hof
oJango vom Furst€nberg

sG2 Pascha von d€r

o:|do| von dor Jahnhoh€
m|U|t von d€l W eń€6u

SG3 Wa6ko d Ulmonlal
o]Max d€||a Logg a de

m:Elly vom Fouerball

sc4vallum von Arm|nluś
oiRikkor von Bad - Boll
m K€|y Von Arminius

SGs Pancho von Arlelt

SGO Fl.x von Tronie

m]Ańchie vom GrenzLand

SG7 Hlnn.rk vom Kiemoor
oivando vom Moorbeck

m:Lisse vom Kiemoor

scg Math della Loggia dei

o:Lasso vom Neuen Berg
m:Xiu d€|a Lo99 a de

sG10 Vax u LooŚbroeker.

orEr6 von der tulsenslrabe
m:lscha v. Loosbrcekerhaus

suKt
KLASA JUNIoRów

sG1 Lea vom Hohkamp€r

o:Max dela Loggia dei

m:Pere vom sazgit l € r  Mi ieu

so2 Dixi von d.l Noń.

m:lllaril von dor Norswand

SG3 Zimba vom Hlrschol
o:F|€x voi dff Wi€nerau

SG4 Saskla von Arminlus

m:Lsika vom Hals Bo.k

SO5 Jasmln vom Haus

o:Wanko vom Lppscher

m:xeyra vom Haus Dexel

sG6 Rona vom vog€|sbor.

rnGod Von der Westla|€n.

SG7 Karaf' olly

sG8 Yańke vom wi|dsl €igor

m:Jutta vÓń Wassercd

scg Quolle vom Huhnesrab

m:Alin vom Huhnegrab

SG10 K.rrie vom feuermel-

miQuinta Vom Hals sÓń.

PSv
KLASA MŁoDz|EżY

sG1 Ma.' yon Aóucl't
o:Rikkor von Bad- Boll
m:Oua e aus Watlenscheid

SG2 Hill von der Noriswand
o:Lelf von der Noriswand
m sela von der No swand

so3 uras B|ue. k iś

SG4 Xavlor von der Kahler

oJ6|o vom Michg|sladt€r

m:wonya von der Kah er

SGs Zycco von Amlnius

rn|Nova Von d€r Wien€rau

SG6 lrab vom Wlldslolgor

o:L€if von dor No swand
m:Nicki vorn Widslegef

SG7 Visum vom Wl.sen-

oiRikkor von Bad - Boll
mrume vom Wiesenborn

SGO Lasso aus A9ri96nto

rniHefa aUŚ Agrigento

scg Flik vom Schach.r
orHeliel dela Grande Va le
m:Quanda von der Slegets

SG10 Duro von Arlet

m:Glgla von der Kahler

SUKI
KLASA MŁoDzEżY

SGl Zambia von Arminius

ń:NoVa von der Wenerau

SG2 lrana vom Wildsteiger

o:Leli von der Norlswand
D:Ni.ld von WJdslei9et

sG3 Keńt| auś Agrigenio

m Gusla aus Agrgento

SG4 Oixi di Casa Joso

m:Yxi vom Hawelkawe!

SGS Nanda du Domaine du

orLasso vom Nelen Berg
m:Joylvood du Domaine du

sG6 J.śsyka vom Hanneb
oil'/ax d€|a Loggia dei

SG7 Quana vom Holtkam-

orLord vom Georg Viclor

m:Bronda vom Krislalsee

sG8 venja von d6r Jahńho.

o ldo von de. Jahnhoho
m:Lana von de. Jahnhoho

scg Yonka vom Flchl.n'

m Holly vom Fichlenschlag

sG10 Anabel vom sofien-

o:xotro vom Kloslermoor
m:Anna Vom soiigńwa|d

-

KLUB OWCZARKA STARONIEMIEC KI EGO
zARzĄD aŁÓWNY

*673 wtoc.ław ul.KŻemieniecka 37/7

Uprzejmie nforrnuje' że w dniu 13.o9.l998i na stadion e o impijsk]m
( obiekt AWF ) we Wrocław u, odbędzie się 2 Krajowa Wystawa owczarkóW

Nemieckich Długow|osych'

Uprfejm e informujenry'że jest przewidz]any prryjazd gośc] f Niemiec i Austrli,
wobec powyżsfego bardzo proslmy o wżęcie udziału w naszej Wstawe'

NTEMTECKI

DWJM Es|ĘczN|K NR a s/ERPlEŃ 
'99a

Prcjok vhar Dżń'an slymJ
skhd| MżĆand' € ,1G14l63 61t13

BEesko,u czdnovelska 1 
-

ok6dh champ .o!^ Młado' (FoT' K' Gra.4ńsk )Z €ó|y dz]ękujefiy za udz a|
Konftet OEanizacyjny.
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WYNIKI WYSTAWY

WRoGŁAW

DwUM|Es|ĘczN|l{ Nra sERPlEŃ 19$ La

1V 1998

PSY
(sędzi. - W. Krana6klt

K|aśa Młodż|ków l5l

2 Bdb KARAT Źńad slrumyka

m.CYNIznad Sttumyka

3 Bdb KAs żnad strumyka
o.JOKKER r Gentu
m.CYNlrnad strumyka

4 Dob KAN|BAL ż Bgro||ńy
o.ROY vd. Roton Mattor
m.KlJOlE v Tr onrbachtal

5 Dob NIKOR Ingomar

m BIEST de casa Carclina

K|aBa M|odf|oży (14)

' 
DoŚk oALLAs Abakus

o NATZ v' sl €ig€ńof
m' WERRA v Ad ofu€g

2 Dosk HADES.nad skumyła

m. CYNI znad Strumyka

3 DGk IGOR z Borolhy
o' RoY V'd' Ro|en Mat€r
m' KUD|E v Tr enfbaĆh|a|

4 Dośk JERRY ż Koica coll
o. JAGO v.d. Wolfsburg

5 Dosk DURAN z Rogowej

H.:L sfyra, W|'|J, Róż€wski

6 Dosk vENTo Domus AUr€a
o. ROY vd. Rolen Matier
m. PANTERA A@r Aureum)

7 O6k DASTIN Abakus
o. NATZ v. Sleise.hof
m. WERRAv AdloMeg
B. lV. Dziuba

8 Dosk PRAoo D€ €os
o. JAGO v.d. Wolfsburg
rn. GEIRA Oe-Bes

9 Bdb OOYN od Slomlooa
o. HETI','IAN D*Bes
m. I,l|KA z Ju6jski69o żlódla

10 Bdb OINO Toxa

N.rJ.  Fal isz,  W.:Z Sobala

11 Bdb PRYlvl spod Romlzy
o' JoKKER f G€nfu
m' |GA spod R€m zy

12 Bdb SEDANż Poroku oobr.

m. BRUNA f Potoku Dob€
H.rB. Slawuta

13 Bdb JAoo a'd. schwarżen

o. QUANTO a.d. BrunnensiraBo
m. PETZIv Salrgiiler Miieu
H.:G. Kasper, Wl.:P Kul ik

14 Bdb PECO De-B.s
o. JAGO v.d. Worfsburg
m. GEIRA Oe-Bes

PSv
(sędzia . K. Kisbón)

K|aśa Junio.ów (20)

m. SANJA v Kirschenlal)
H. W HaBgall

2 Dosk EGON Wolfgang

m. ALETT v. BaIu

3 Dośk ANToN Abakuś

m. SABATINI v, Burg Bismarck

4 DGk SBERMAN Acor Au-

5 oosk BoNNY Kaś.Kat
o. NERO v.d. Hohsn Orawehn
m KATry Acor Aur€um
H':J '  Bułka'  W':P Mania 'a

6 Dosk CYRAN Budda

7 Dosk PANTER WoJ.Bas
o. GORAN v Hammelsbachgr

I Dosk EXON v HeEhaborg

m. CINOY v Heralmaborg

9 Dosk ]ENO r JuralsKego
zródła

m' GARDAzJuEjsk ego Źródla

10 Dosk ZITTO Dlha Rov6n
o' ENco V' Yohan€ss.B€ €
m. HoNoA v Nords€ó slurm

'11 Do6k HIMEN z Xojca Coll

m' GRAoJA z zl6mi ol6śn ckiei
H' K' Kiwak. W'|R' Ś|€dź

12 B.|b sHoGUN Ac € .  Au.

H IW zl6m6cki '  Wł: W fybu|

'13 Bdb SHAMAN Ac6r Au-

14 Bdb BANo| f My|n€l Gro.

H.:S fi,laury-Wawryniak
W':2. Szmaj

15 Bdb HUSYT Ko-An-Bor

m. CORA r Alei Stokrotgk

16 Bdb wADo Kam|r€ł

m. GLORIA 6.d. EEmirenkrause

.|7 Bdb LESTER 2 Dż|.dż|c

m, L|W|AAbba f RÓżan€j

I



12 DNLrM Es ĘcfN|K xra slERPlEŃ 199a OWCZAREK

l8 Bdb wALDo Kamireł

m.GLORlAa d. Eremilenklause

l9 Bdb TELO z Kojca Cham-

m' FABR|f Ko]€ chanrpionów
H. o spużak' W|': P oon€sf

20 Bdb TENo 2 Kojca Cham-

m FABR|f Koica championów
H' D' sp!żak, W|':G' Ańtonik

K|aśa olwańa (12|

1 Dosk CELLo Linabero

m. AFRA Linaberc)- CWC

2 Dosk oRAGON Demon za.

o. LAzo f B€ro]iny
m' BESTA od Mądrej sowy)

3 Oosk AGAT Fomacia

FARA f Kojca championÓw)
N' F. cfeNonka. Wł']o AogU.

4 Oosk KANToR z Xolca Nlo-

o' KAsToR Ace. Aur€um
m. GRAoJA z Potoku Dobra

5 Dosk CELLO Cloch-Maz

H' IWł':z '  o|szewsk|

m. KORA f Potoku Dobra

I Bdb AXEL r Sierpca
o. ORPHEUS v Sch oBOueren-

m. GABI r Rodriny Bo-Gro

'|0 Dob s|No v' spessańb||ck
o. LASSO v Neuen Berg
m' NEXE v, spessańb ick

tr Dob LlR2. slarej Odry
o. RONY vd. LuisenstraBe
m DORIS ro Staret Odry
H. W.rs. sar

12 Dob ENZO z Owczarkar-

o ELKo LnŚterburgercriŚta| o
m JENA z Ko]ca charnpioiów)
H': c Grf € szkowak' Wł,] E '

K!r$ f,:vt!a!44-19

l Dosk soNNY Br9b6am s€o
o. YAssKo Rolen Maltsr
m' o NABrebe am se€)'cwc.

H.:M. Bol ler,  Wl.:1. Kajak

2 Oosk BAIKU Domenica
o. TONY vd. W enera'r
ANJA v Wildsleigef Land
H' E '  lv i]|er '  W|:P ŚWń]arŚki

3 oosł ERo z zagożdżona

rn ASTRA f zagożdżona
H': J' Pocułek'Wł': J' Adamczyk

4 Dosk JEc zW||cz€go K|anu
o PASCHA v. Wolfsburger

m. QUENT|Oel la Or ient
H, iW. M. Kowalcruk

5 Dosk K|MoN Kamheł
o. KIMON v Grallschaf( Mark

K|asa chamDióńów (4)

H.:M, ofilba, Wł': L. Nowicki

5 Bdb CARINA Ry-Li-Ma..la
o' RoY v d' Roten l/aft€r
ń' F]NA z Kojca chańpionów

6 Bdb ToscA TeńP.ra
o. XANDROv Wnnoh

H': |, H' Świelzy

Klasa |Młodzieżv (l6)

1 oośk c|ND| Formacja
o JAGO vd. Wo fsb0rg
nr' FARA z Ko]ca championów

2 oosk AKSA z Mżyglodu

H' R' Kubie|. Wł']J' Różewsk]

3 Dosk NANA z WęcboBkiej

o, ŻENTO Wiesenborn
m KITA z Więcborsk ej oo iny

4 Dosk HALA żnad slruńyka

m CYN|znad Slrumyka
H :K Rakonewski ,W.:K Boba

5 Oosk DORA lltatador
o JAGo V'd' Wo fŚborg
m. lLzA o6-Bes
H : M.R' szmyd' W: R. Kłap.

6 oosk LEILAz Kojca Coll

m' GRAoJAffiem o Bśnickiej
H:K Kiwak'  Wł:s '  PepŻyk

7 Dosk ALFA Linabero

H':J szmaia, Wł:z '  Barań

I Dosk SlNDlWoj-Bas
o. JAGO vd Wolfsburg

H'W Pusle nik Wł:z '  sobĆzk

9 Dosk GLoRIA Linabero
o AJAX v. Haller Osning

H':J szńaja' Wł']W Kowa|ski

10 Dosk BAFFIT Krzyckiego

11 Dosk oAlsY Matador

2 Dosk KASTOR AcerAur.um

m, L|NDAv' Haus d' dre Bubeń
H,:W ziemecki W.:J.  Bl lkż

3 oosk NATAN z lmielina

6 Bdb KASTOR u sironabad
o. IMATTY v.d. Wienera!
m. OUEKSY v Fieme.eck
H.:o Slrub, W.:o s lrub & W

7 Bdb N|KOWan-Hen

m.INA z Rodziny Bo Gro

8 Bdb NERON-CEZARz Poto-

o. MSTOR Acer Aureum

r Dosk JAGo vd. wolfsbug

m. QUASTE v.d. Dusselquolle -

H':lM.H' We ngańshofer

o. zBÓJ Acer Aurefum

PSv
(sęd2la . w Krafra|ski)

K|asa W€toranów 11)

1 Oosk WEST Acer Auroum
o. WAS|L V'd Mursnhijl! €
m, TANNE a.d schważon
fwin9er

SUK
(Śędzia . B' czaslawska)

K|asa MłÓdzlków (6)

o. JAGOvd. Wolfsburg
m ETNA De-Bes
H' Wł':R' Klapkowski

2 Bdb ZYRA ze Skalnogo

3 Bdb CZACZA Ry-Li]lla-Ja
o ROY v.d Rolen Mafter
m, F|NA z Kojca championów



lDWuMEs]ĘczN K M6 s/EFPlEŃ1ggs 13

12 DoskCARLAf |vly|ńej Gro.

H' iWł': s' Maury.Wawżyndk

13 Dosk SABA Chluba Od-

H' K' Dfiuba' Wł']L Nowicki

14 DoŚk L|NDA ż Kolca co|i

m GRACJA z ziemi oleśńickioj
H:K Kwak,W' J '  Erbńskż

15 Dośk AFRA U|"Mar

JALKA f Kojca champ onóW

16 Bdb COBRA Formacja

FARA z Kojca championów

SUKI

K|asa Juniorów (27l

1 Oosk ALASKA Abakus

m. SABAT|NlV BWg BiŚmarck
H:M oz]uba. Wł ]s '  JaŚkóski

2 Oosk BERA canis Bajer

3 Dosk BEAUTY z Polany

o. PIROL v Kronensee
nr. VINA v Kronensee)

4 Dosk POLA Woj-Bas
o. GORAN v Hammelsbacher

H,W Puste|nik' Wł' z' sobczak

5 Oosk XARLA r Dziedzic
Ó EsTo V Batu

6 oÓŚk LoRA z |g|astego La.

m oTT|E V' ziiteńa|
H J Boba W. K. Boba

7 Dosk KĘss|f Dfjedfic
o. ESTO v Batu

8 Dosk DOXI Dlha Rovon
o SCOTT v Deodalus

I Dosk SIMXA woj"Bas
o. KANTo v Aro|s€r sch|oB

10 Dosk IMANTA Woj-Bas

H W Puste|nik. Wł: K' Ku|bat

ll Dosk LEYD|zlglaslego La-

m oTT|E v z tleńa
H,: J Boba Wł: K. Boba

12 Dosk ISIOORA v Franken"

ń' zENz|v Frankengo|d

13 Dosk CELLA Lupusland

H W z. zie|ióski

14 Dosl TASA z Jurajski €go

m. GARDA z JuEjskiego f ródla

15 Dosk oARl Meridio
Ó, RoY V'd Rolen Matler

H' R' Lau, W'] R K ąskala

16 Dosk zoRA Kam|leł

m IMKE v.d Viodorsbeck

17 Oosk JORDA Magad

18 Dośk RolłA ze sk.|nego

19 Bdb CINDY Matador
o. JAGO v.d. WolfsbLrrg

20 Bdb ORWELIA r Malachi

m' BETTY spÓd Wangu
|-]'] E' P|ewka W.:D' Byłeń

21 BdbTANNE z Kojca chań.

m, FABR f Kojca championów
H : D' spużak Wł': s' Kurowski

22 Bdb LEIKA y Nordteich
o ENco v' YÓhaness Berq
m. HERDA v. Nordlelch
H.:8. Schmdt, W. K. F i tarczyk

o. WICKO v Fe senwehr
m. ESCHlKamirel

24 Bdb SHAZA Acer Aureum

25 Dob BLANKA ż Xojca Ry.

m. ASTRA r Kotca Ry-Li-Ma'Ja
H :R, Kląskala. Wl. B. Węg|aŹ

26 Dob LAWA z lglaslego La-

m. OTTIE v Zilterla
H' J' Boba Wł ] H samecka

27 Dob BETTI Formacja
o. SO v.d Pislen Trophe
m FARA z Koica championów

K|asa olwańa (20)

1 Oosk GITTI v Domenica
o. YASSKO Roton l\,latle.
m. BONNIE v Oomenca -

W,:A, Mi]||er & P ŚWnarŚki

2 Dosk QUINTA Acer Aureum

H:W. Zlemecki ,  W. J.  Faisz

3 Dosk ESCIA DellAbibi
o MAX della Logga dei lMer

m. CADDIE v LedeBnien
H.:N. Fo@lo, Wł':A'  Woda

4 oo5ł |LKA v' Ho||agerLand
o. FELIX v. Hollager Land
m. QUlNlv Kronens,pe

5 Dosk FLEUR Asketila

nr CELA z Polskiej Ws
H' W| iJ, Wiśniewska

6 Dosk LADY v, Nieuwland-

o. MAX della Logga dei MeL

m. OUITAv Nieuw andshof
H.: G. Krossen, W.: G. K.oesen

m. S EGLINDE v, Tronje

8 oosk JAGA że spaIskich

o. ESTO v, Balu
ń CYTRA fo spa]skich Lasów

Wł ] s, Maury.WawŻyniak

10 DoŚk AR|NA Lupus|ańd

H' iWl:Z z e| ińsk

11 Dosk ATIMA Medor

m. PAR|znad Slrlmyka
H. M Slanios, Wl.: K. Boba

12 Dosk AGA KaŚ.Kat
o. WICKO v Felsenwehr
m KATTY Acer Aureum
H:J '  BUłka Wł':z '  Baran

t3 Dosk PERLE 2 Kojca

o B|LL Hańs
m' HASELzKojca chańpionóW
H :J' spużak Wł' J' Różewski

14 DoŚk v|KToR|A wan'Hen

Wl.: K. Czarnecka-1,'latysiak

15 Bdb ZORBA Lupusland
o. HE KO v Susannenhain

H' iWł':z '  z iB|ński
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16 Bdb ŁoBUz|ARI(A chluba

o TOMMY v G.enztellel

H K' ozilba, Wł': M' Dziuba

17 Bdb CHENA
o N|cKvd. Burg Bisńarck
m. FALA Chluba Oddrlalu

18 oob ZULA z Kwiatowej

o PASCHA v Wolfsblrger Land
m. BEslr Kwiatowej Osady

19 Dob VANESA Wan.H€n

20 Dob HIRA od Police

H.: UŚtEdna Krmina|ni Po|]cie

K|asa użvtkowa (4)

l Dośk AFRA Linabero

ń' oRNA z Bero|iny'cwc

2 Dosk BONA Matador

3 Dosk DUMA'MAXI Wol-
f9ąn9

H.: l. J. Kajak

4 Bdb CENTAzFarmyJivina
o' VALDofTuhćnsk e Farycs,
m. ARISSA Onyt Bohemia CS
B,|J,  Ćefna'  w|,:s,  s loka

K|asa chamoionów (2)

1 Dosk CAMA L|ńabero

2 DoŚk B|RA Woj.Bas

oVVCZAREIl
SUKI
(sędżia . B. cfastawskat

x|aśa wotoranów 13)

I Bdb DORIS z LegniEanki

m HALLAZe SlareiOdry
H':H Pi|ńska'  Wł.:s sar

2 Bdb B|RMA Wrocławski

ń' oTT| Wrocławski szahn

3 Bdb WERDA deiF iammlghl
o. PASS diCa San lvarco
m. PUTZI dei Fiammigh
H.:P Paon ,  W:lM. Capr ia i

WYNIKIWYSTAWY

W ŁoDz|
2/3V L998

PSv

K|asa iillódf|6żv 15)

1 oośł l|ADEs znad srfumyk.
o JoXKER z G€n|u
m. CYNlznad Slrumyka
H.:K. Rakon 6wski, w.:K Boba

2 Dosk ATAN Woj-Bas
o. HOSS v Blachtal

3 Oosk FEGER r Krywlan
o sAi'||\'|o v' Fi €me|eck

Wł': U. Świsl icka.Rus]|owie

,| Bdb JAoo a'd' schwaŹen

o. OUANTO a.d. Brunnensl.al]e
m. PETZI v. Salzgitter Mllieu
H.:G. Kasp6r, W'rP Kulk

5 Dob DASTIN Abakls
o' NATZ v' sleigeńof
m. WERRA v AdleMeg
H. rM. Dz uba

xlasa Juńiorów (2|

l DoŚt sAM v Li]ttorBbruch
o KANTo V' |nlelbulg€| crisla.

m WENDY GrubonstoLz

2 DGk GERo Ard€|la
o. JAGO v.d Wolfsburg
m' oU|NTA V' B€W g

K|as. ot'ańa (6)

'  
D8kALLAB Kam|enńa

m. ELFI Hollagor Land - cwc,

2 oosk PACO z Rogorei
o. LASSO v. Neusn Belg

H.rL. Szyra, W.:K. Korczyk

3 Dosk XASTOR v. Sironabad
o. MATry vd. Wienerau
m. QUEKSY v Fiemerock
H':o' strub, Wł':W Puste|ńik

4 DoŚk cELLo ciech.Maz

5 Bdb szAiilAN z Tuszyń-

o GEORGY v. Lutlersbruch,
m' L|zA z Tuszyńskiego Lasu
H.:[4.G' Gąlkowscy

o' DoNAR Hańis cs
n JETY ooh na Cs
H'] |. Wis|€ba' W.|W ozlęc ol

K|aBa użvtkowe l4l

I Dosk BAIX v. Dom.nlca
o. ToNY V'd' Wi€norau
m' ANJA v' Wi|dsl €ig€r Land .

H.IE, Mi,il| €r' Wł'] P Świniarski

2 DBt PRINZ z Rogowsj
LASSo v. Neusn Borg

H']L' szy.a Wł'lK' Kordyk

3 O6k DON Mir-Pol
o. HOSS Glosemosens

4 oośk woPo.oooM salys-

m. YOSKA vd. ErnetEnch)

Klasa chamoiońów (1)

l DoŚk RAMoN V Bad.Bo||

H']H' P Rieker, Wł']c' Gocek

SUKI
(sę.hia . w woźnlca)

K|aśa Młod2|óżv 16|

1 Dosk HALA znad Strumyka

m CYN|rnad Slrumyka
H:K Rakonlowski, w.: K. Boba

2 Dosl GLORIA Llnaboro
o. AJAX v Harlor osning

H' J' sfmaja' Wł':W Kowa|sk]

3 Dosk G|NEWRA Ekśka||bur
o. HOSS v Brachlal
m' PIRAN|A f Tusfyński €go

H. iWł'] J' sfymczak'oŚińska

4 B.lb |KRA l|ś Maz

H':W Fed € rak. W':R'  Wo ski

5 Bdb ZYRA że ska|n69o

6 Bdb KAJA Mis Maz

SUKI

K|asa Juniorów 116|

1 Dosk SIMKA WoiBas
o, KANTo V Aro|ser schLosŚ

H,:W Pusie|nik,  Wł']K'  Ku|bat

2 Dosk LORA z lglastego La-



ffi DWuMlEs|EczNl{ iLr s]EPPlłj 199a 15

m, oTT|E v z]neńa
H,:J, Boba. Wł'] K Boba

3 Dosk DEZY2lmiel ina
o' KAs V HerderŚkrinq
m. VICKY v Kronensee
H.:W WoŹnica'  W.:B. chm]e|

4 oosk STALóWKA woj.Bas

5 Oosk MANTA Woj-Bas

H.:W Pusle|nik '  Wł':K'  Ku|ba|

6 O6k ROMA ze Skalnego

7 oosk KEss|z ozi €dzic
o. ESTO v Batu

8 o6k JUo|TH Paka W|lkoła.

o. JOXKER z Genlu

9 Do6k FoxA z K|aŚztornej

o. ZIEGAN v Wesenborn
m CELTA z Klasńonej Doliny
H.:2. Cybu ski

'10 Dosk FIOLA Ekkalibur
o' ELKo V' |nŚIeóUrcol clsla||o
m' PRANA z Tuszyńskiego

H': J' szymeak.osińska Wł.:

l1 Oosk LEIKA v, Nordteich
o. ENCO v. Yohaness Berg
m HERDAv Nordle ch
H:B schmidl 'W K'  Fłarczyk

12 Bdb HEXA Mis Maż
o. HOSS v BEchla
m ARIA z Famej Ooliny
H':W F €d6rak'  W,IR. Wo|ski

13 Bdb EXA Mls Mar

m BESSI Riwelino
H':W F€d6rak' W.|z. Tu6ki

14 Bdb LEYo|ż |otagtogo la3ku
o' JoKKER f G€nlLJ
m oTT|E v' z|ll €ńa|

H.:J.  Boba, Wl:K. Boba

15 Bdb ANDA z Mkr{..j Pr'..ty
o. WICKO v Fe senwehr

16 Bdb KIARA Lantan
o. ESTO v Batu

X|asa otwańa (4)

1 Dosk ILKA v HollaserLand
o. FELIX v. Holaser Land
m. OUlNlv Kronensee

2 Dosł JAGA woiBas

3 Do8k AKTA Doktandor

m. OSFA v. Holtkanrper See

m. PAR|rnad Sttumyka
H.: M. Stanios, Wl: K Boba

x|aśe Uźvtkowa 13)

l DoŚk HARDA Lantan

H Wł']A' Ga|ąfka'Hardy

2 Dosk CORSA Kamionna

o. GORBIv Brachtal

3 Oosk ETNA Robiland
o. HEIKO v Susannenhain
m. PATI r Kokosryckiej

KIaśa chańoionów l1)

1 DGk BIRA Wol'Bas

m. CELICA Woi-Bas - CWC,
CACIB, Zw. Wysl Rasy

WYNIKIWYSTAWY

W KIELCACH
10 v 1998

PSv
(sę.lzi. . B' cż.slawska)

Klasa Młodzieżv

1 Oosk JAX Mis Maz
o. CHIKO v. Hohkamper See
ń'  UMNEV Bad Bo|-zW Mł'

2 Dosk HADES znad Strumy.

m. CYNI znad Strumyka

3 Dosk JADo a.d' schważen

o. OUANTO a.d. B.unnensiEs

m. PETZI Salzgitler Milieu)

H' G' Kaspe. Wł' P Ku|ik

K|a3a Juniońw

1oosk sAM v'  Lutt € rs .

o' KANTo v |nlorburg€r cr]sla|.

m. WENDY G.ubenslolr) -

K|asa otwańa

1 Dosk KONOOR v. Fou.

m. ORLA Fou.niermuhlenbach

K|asa Użvtkowa

I DGk RANKr Gontu CS
o. ROCCO v Schloss Runding
m KIMBA Avax - CWC, Zw.

W:G. Pint € r  & A'  P iwowar

2 DGk INDUS v. Fournler

o. ERO v Batu
m. ORLA v. Fourniemuhlen-

3 Dosk ERo u zaqożdżona

m' ASTRA z zagożdżońa

KIas6 chamoionów

1 Oosk FEDOR Satysfakcia
o. WICKO v Felsenweh.
m. PALIVIE v.d. ErnelEnch

SUK/
(sędzia . B' czasławskat

xbga-!łbcn&!

1 Bdb AFRA Kabl
o' ENzo v F€uom€ld€r
m. UXANAv Bad Bol

K|asa Młodz|€ży

l oośk GLoR|A Linaboro
o' lJAx v Ha||er osnińg
m AFRA Linab€ro 'zw lMł'

2 O6k HALAznad Stromy-

m CYNlrnad Sl.umyka

3 DGk TRElSlCorov

K|aśa Juniorów

1 Dosk LORA z lglastego La-

m' oTT|E v zilteńa| ' cwc' zW

I
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H. J. Boba, W.: K. Boba

2 Dosk XAJA z Dziedric
o. ESTO v. Balu

H :M' cieś awska W':A'Iah-

3 Dosk JUDITH Paka Wilko,

H' iWł':R'  sakwa

4 Dośk |NGRA Pa.Bo.Ma

H':P B|oński '  W':WB. Góa

5 Bdb ARDAz Po|any |mie|iń.

m. YOLLI v. Kloslemoof

K|aśa otwańa

1 Dosk MANORA ze Skalne.

o. RAMON v. Bad-Bol
m DAJA Biala skała. cwc

2 Dośk GYTRA Asketi|a

m. CELA z Polskiei Wsi

3 Oosk VINA lvlis-ltaz

4 Bdb ROXA Quid
o. SONNY v Sindelbachlal, m.
FAUST NE du Tannenpark

oVVCŻAREI{

5 Bdb RAJA Acer Aureum
o' |KoAc€rAureum'sAxAAcer

K|asa Użvtkowa

1 00sk ETNA Robitand
o. HEIKO v. Susannenhan, m.
PATI r Kokoszyckiei - CWC

WYNIKIWYSTAWY

W BYTOMIU

PSy

K|.!b iłlodzieżv (6)

TBdb GILDO v Robinson Park
O.ZAPP v Monchbe.g ['!.WEN-

Wł' Majsniar' Dobfuński

2Bdb DALLAS Abakus O.NATZ
v Sloigorhof I,I.WERRA v. Ad,

H.:M. Dziuba

3Bdb FEGER z Kriry an O.SIM-
MO v. F igmereck M.VENA r

Wł'] U' Św]et| cka'Rusilowid

4Bdb JADo a'd '  schwaŹen
Zwinger
O.OUANTO a.d. B.unnenstERe
N4.PETZl v, Salzgilter N4 lieu

K|asa Jun|orów (9]

tDosk SHERMAN Acor Au-

2BdbANTON Abakus O ULKv

I,I.SABATINr v Bu.s Bismarck)

3Bdb TENo z Jurajskieqo Źró-

o.TAssO r Rosowej M.GAROA

H, iWł':A' l',luchow cf

4Bdb EDEN znad Strumyka
O.JOKKER r Gentu
M.HESA znad Strumyka
H. iWl.:K. Rakoniewski

SBdb HADES znad Siromyka
O JOKKER z Genlu
lV CYN|znad Slrumyka

K|asa otwańa (6)

TOosk PAcO z Rogowoj
O.LASSo v. N6uei Borg

H. L. Szyra,

2Bdb SlLvo r hielina O.PtROL

N'|.V|oKY v K|on€nsee

3oob ARGO spod Basowego

O.RAIVON v Bad-boll
l\,I.ZANDRA z czamogo Bylo,

4oob XANToR r Kojca Nle-

O.KASTOR Acer Aufeum
M'GRAoJA z PÓloku oobE

K|asa Użylłowa (4)

TDosk PRINZ r Rogowej Res.
CACIB
O.LASSO v. Neuen Berg

H.:1. SzyE,

2 Dosk ULLY V' Furs|€ńb€rg
O.NICKOR v.d. Ho leda!
M.JULCHEN q Fulslenbsrg
H. H. lvt i ler,

23/24 V 1998

3Bdb WOPO-DOOIU Salysfak-

[,] YOSKA vd. Ernotranch

4Bdb JUR| fe Wfgór2a Mia.

O.KAS v Herderskring M.FARI
DA ze Wzgórza Miastec2ka

K|asa championów (2)

tDosk JAGO v.d. Wofsburg
CACIB
O.PECO v. Basilisk
M.QUASTEvd. Dusselq!elle
H,: M'H' Weingańshofer' W':R'
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2Dosk JOKKER z

M.C NDY r Gent!

SUKI

Genlu 4 Bdb DoNA srczyrkowianka
O ESTO z Driedric
M.SARA Nowa Generacja
H : z' WidawŚki.
Wł']W WakU uk

5 Dob BELAMI Daw dowe Ran-

3 Dosk CORA od Karolaka
O.KAS v Herderskring, IM.ZAN-

4 Bdb ToRRAf DomU Koloż'

O AS v Forum Niederberg
M'ANG|E f DomU Kołocfków

Wł'] D' Kołocfek.Tom czek

K|asa Użytkowa (5)

1 Dosk PRIMA Satysfakcia
O WICKO v Felsenwehr

H'i Wł'] |' sirze|ecka'Rf Uchow.

2 Dosk BONA Ma{ador O.LA-

M. LfA De-Bes

3 Dosk |NNA Hiszpańskie sre.

O.LERRY v Winn oh, M.WOL-
TA H szpańskie srebro

4 Bdb ASTRA Zimny Dom

M.SZlLlWieLka Puszcza

K|asa chamoIonów l11

1 Dosk ARA spod Równ]cy
O KASv He.de6kins rM.zYTA

Klasa Szdeniat (11

1 Bdb MINKA Olha Roven
O.NORRO Messebau M KES-

K|asa lvlłodzików (1l

1 Bdb RIKA De-Bes O.JAGO
v.d Wollsburq [,!.ETNA De-Bes

K|asa iłłodzieżv (6|

1 Bdb z|s|ze skanego Wzgó.

O FLICK v. Arelt.

2 Bdb GLORIA

3 Bdb ZANDRA ze

O FLICK v. A eit,

O TIIMO v Winnloh M FORTU
NAf Domo Ko]oQków
H iWł']D, Ko|oczek. Tomiczek

6Dob JESSIKA r me na
O.KAS v. Herderskring, M.YUL-
LE v Burbrink

KIasa Junio.ów (1l)

1 Dosk ALASKA Abakus Res
cAę|B

M.SABAT Nlv. Burg B smarck

3 Bdb ANAIS Dha Roven o.Kl-
MON O ha Roven, M.VINA v.

4 Bdb GALA znad slrumyka
O.JOKKER z Genlu IM.GALA

H. iW.rK. Rakoniewsk

K|asa otwańa (4)

1 Dosk ESCIA Doll Abib CA-
ClB, Zw R
O MAX della Loggia dei l\,ler

M'oADD|E V Led€ranien

O.DON z Rosowej
M.LINOA od Kajrlta

Osning,

2 Dosk BEAUTY z Po any lmie-

O P|ROLv. Krononseo, M.VINA

W KRAKOWIE
20 vt 1998

WYNIKIWYSTAWY

PSv
(Śę.Łla . M. Gą|koqski)

K|asa szeen|ąt (2|
. n|. Pżyfnańo oc.n

o'UNKo V' Hals fieg ńayer'

o '  NDUs v '  Fourn erńi ih]en.

K|asa Młodfików l5l

1 Bdb BORYS Tonr Mag O.BA-

2 Bdb HARO v Schloss Run-
ding
O.PREDO vd. Holedau,
N4.FRIKA v. Schloss Runding

3 Bdb DIEGO z Poany lmie-

O.VANDO v Moorbeck,

4 Dob JUBlEskalbur

H I J' sfymczak.osińska.

K|aśa Młodzieżv (1'|]
1 Dosk GILDOv Rob nson Park
O ZAPP v.lvonchberg,
M.WENDY v Haus Babllon

2 Dosk OALLAS Abakos
O NATZ v. Sle gerhol
M.WERRAv Ad eMeg

3 Dosk RONI Unlon

O.Wildmaf kons DARKWING
DOG
,! SlNa v. Aroser Schloss)

4 Dosk FEGER r Krywlan
o sAMMo V Fiem€reck

Wł' U' świe(icka.Rlsilowicf

K|asa Juniorów (5l

1 Dosk ANTON Abakus CWC

M.SABATINI v. Burg Bismarck

2 DoŚk HADES znad slrumyka
O.JOKKER z Gento,
lM,cYNIhad str!ńyka

I
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4 Dosk ExoN V' Herańaborg
O.GR|Ml\,| v. Tras dius,
M.CINDY v Hera maborg

K|asa otwańa 16)

1 Dosk PACO z Rosowej cWC
O.LASSO v. Neuen Berg

2 Oosk FABIO v. Schach6r

3 Dosk HIROv Arel l
O EROS vd. Luisensirasse,

4 Dosk GINO zo Zalortne
O.LASSO v Neuen Berg

K|aś. Użvtkowa l8l

K|asa chańoionów 13)

1 Dosk JAGO v.d Wolfsbue

O.PECO v Bas lisk,
1\,l QUASTE Vd' DUŚse qL]e|e
H: i,4'H Wengańshofet

2 oosk NATAN f |ńieina
O.KAS v. Herde6krng,

3 oosk ALLAH Kańienoa

O.KAS v Herdercking,

K|asa WetoEnów (2)

1 Oosk KAS yd. Herdorskring
O.LANZO vd. sle nhago.quel-

I/'oANA V'd HerdeBkińg

2 Dosk LORD BARI Andrus

o.GRE|F v'd' Wanns€e
I',4'ELBA W|ey zapżęg

SUK/

K|asa szcfeniąt (4)
. ń|6 DĘvznano ocon

1 OEMI Union

2 XATIA Beskidzki  Halniak

lV DALIA Besk dzkiHalniak

O.INDUS v. Fourniermi lh en-

IM.KESSI Olha Roven

Klasa Mlodfików ('|5)

1 Bdb AFRA Schreidon

H'? Wl,: Dobzański' cichostęp-

2 Bdb RIXA De-Bes
O.JAGO vd. Wolfsbufg,
M ETNA De.B€s
H Wł' R' KlapkowŚki

3 Bdb YOXO z Kojca Etbika

M ELBE v Bad Boi

4 Bdb AFRA re Skatnego

O.ULLY v F(irsterberg,

Xbsa'MladzicżJl1z)

1 Dosk cELl od sfa|ońe] Wan.

o.FELLo v Valeńl .hof '
M'KEssA f Nr]aćkowei s1anicy

2 Dosk ISKA Dlh. Roven

lM.HEX|Dlha Roven

3 Dosk ZlSl  ze Ska nego

4 Dosk GRETA lMadera
O.HELO v. Notphertand,

K asa Jln Órów (9)

1 Dosk W ldmarkons LAMBOR-
GINI CWC
O.NATZ v sle gerhol
M Wldma*ens NATASJA

2 Dosk ALASKA Abakls

N/.SABAT Nlv Burs B smarck
N' N,ł' oziuba'

3 Oosk OUXI Dlha Roven
O.SCOTT v. Deodatus
M.HElol  Dha Roven

4 Dosk LORA r lgasteqo La-

O JOKKER z centu
IM.OTTIE v. Ziltertal
H.: J.  Boba Wl.:K Boba

Klasa otwżńa n2l

1 Dosk Marodah s INOIRA

1 Dosk PRlNzr Rogoweiowc

o'LAsso V NeU€n BoQ.
M DOLLY r Rogowei

2 DosK RANK z Gentu
o'Rocco v' sch|oŚs Rlnd ng,

3 DÓsk FELEK Union
O.ELKO v Inslerburger Crstal-

M INES Union

4 Dosk FELIXv Hollager Land
o WoBo V Larchenhaiń'
Nł'P|scHAv Ho|tkańpersee

ąVczARE11
cwc

M.Widmarkens ANETT

2 Dosk ESCIA Del Abibi
O.MAX della Loggia dei MeF

lM,cADD|E V' LedeEnień

3 Dosk BEAUTY z Poany

O PIROL v Kronense6,

4 Dosk HASSEL r Gali
O URANO v F emereck,
M CINDY z cenl!

K|asa Użvlkowa ('l)

1 Dosk GITTI v Oomenica
CWC zw Wysl. i Rasy
O.YASSO v.d Rolen tr,lalter,
M.BONN E v Domenica
H:E Mul ler,

2 Oosk VENA r Krlvlan

M LANAv Schloss Qlerenburg
H Wł': R'J GeŚinowscy

3 oosk BoNA lvatadÓr

N/' LzA De.B€s

4 Dosk L|ssI oIha RÓveń
o,fAN/B V' K|ebin!er schIoŚs.
I''1.LENNIV AabUĘ

K|asa chamoionów (2)

1 Dosk ALFI z Krywlan CWC
o.D|EGo ze spĘcowa.

H iWl: R.J.  Ges nowŚcy

2 Dosk ILXA v Holager Land
O.FELIX v. Holager Land,

Fot. K' Ghczyński
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W środę 24 czetwca 1998-roku zmarł śmierci7,a tlagicznq

VLADIMIRPALSA
z.Koszyc, hodowla ,,2 Gentu"

Jeszcze w sobotę 20 czerwca był na wystawie w
Krakowie, w niędzie|ę na KĄowej wystawie w
Lublinię wystawiał Rank,a. Wczesnym rankiem,
w śt.odę 24 czerwca gdy wracał swoją Skodą Fa-
worit do domu zginfr tragicznie w wypadku sa-
mochodowym (prawdopodobnie w wyniku zawału
serca) Vladimir Palśa z Koszyc na s,lowacji. Jego
osoba to cfęść historii Czechosłowackiej hodowli
owczarka Niomieckiego. Rozpoczął swądziałal-
ność hodowIaną od wspópracy z Węgierską ho-
dowlą '.cardinal'' ' Później załoźył swoją hodowlę
''z centu''' w ówczesnych czasach był prekurso-
rem krycia suk psamizNiemiec Zachodnich. Szu-
kał kontaktów. zacfął sam przecierać szlaki' Już
wtedy miał świadomość, że wzorzec o.N. i to co
z nim związane tworzy się w Niemczech Zachod-
nich. a nic w żadnytn innym kraju' Po raz picrw-
szy pojechał do Nięmiec Zachodnich w l978r'
pokryć sukę psem VA l CANTo v' Armrnlus'
Niestetyjak na z,lość nic nie wyszło z tego krycia'
Potem krył leproduktorem CANToVA, synem
LAUSENA v Adeloga. Po tym psie odchował D-
miot z centu, który zapoczątkował serię dosko-
nałych miotów zjego hodowli. Z następnych mio-
tów dochował się psa CHIC Ą f ccnru. zwycięzcę
czechosłowację 1986r Następnym ważnym kro-
kiem był zakup suki HEIKE v. WiJdsteiger Land'
córki znanego URANA v. Wildsteiger Land. Suka
ta dzięki doskonĄm, trafnym skojarzeniom /po-
parrym teoretycznymi wiadomościami i dfugolet-
nim doświadczeniem/ stała się gtówn5,rn filarem
jego hodowli. Pierwsry miot po HEIKE i FEDO-
RZE Aminius trwalę zapisał się w historii cze-
chosłowackiej hodowli. Pies VA 1 PoLL z Genfu

został zwycięzcą k|ubu o.N' i zaraz po zwycię-
stwie został sprzedany za granicę' Jego 3 siostry;
ATHENA Zwyciężczyni Klubu Węgier AFRO-
DYTA- sprzedana do hodowli'v. Rittenberg', AR-
TEMIS trafiła do hodowli 'Hartis', da,ly więlę
wspaniałych potomków, którzy z kolei stanę|i u
podstaw rozwoju innych słowackich iczeskich ho-
dow|i. Athena po krótkim pobycie u V Palsy zo-
stała wykorzystana w hodowli Avax, gdzie dała
takie znakomite osobniki jak: Korado, Kartago,
Kimba. Kontcs. Nalali. W histori kynologii zapi-
sały się również| Zelo, Fandy, Pa|me, uczestnik
Mistrzostw Niemiec Putz, zwuciężczyni klubu w
klasie młodfieży w l992r. cindy' Rank, syn Kim-
by- zvłycjęzca i uczestnik więlu wystaw w Euro-
pie orazznanego u nas championa- Jokkęra. ostat-
niego spodziewanego miotu po sucę Milava v.
Burk Liebenstein już nie doczękał.
osoba V]ada PaIsy by|a bardzo znana w świecie
owczarkarzy' zawsze mile witany, służył swoją
radą i doświadczeniem' Był zaproszony do Polski
do sędziowania wystaw w: Krośnie, Nowym Są.
czu, Bydgoszczy, niestetynie dożył tęj chwili. Nie
poznamy już jęgo zdania na temat polskich ho-
dowli' na co |iczyło wielu hodowców z9łaszając
psy na te wystawy.
Tym kótkim wspomnieniem chcemy oddać hołd
''małemu, wielkiemu człowiekowi'', który cały
swój ż}Ąłot poświęcił owczarkowi Niemięckie-
mu.

Ws p omnienie zredagow ano pr4ł
współpracy małż. P. Meloanovi z Czech

I
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WYNIKIWYSTAWY

w szczEctNtE
20 vt 1998
PSv
(sęfu i a: Barbara czaslawska)

K|asa młodzieźv

1,D JERRY r Kojca Champio-

K|.salunio.ów

1'BDB JAoo z więcboFkioj

M c.acja f W ęcborskiej oo|iny

K|asa olwańa

1.0, Zu Wysl., CWC, CACIB
SONNY Brebe am See
OJASSKO vd Roiten lr,lalter
M DINA Brebe am See
H. M. Bel ler

2.0 BONNY Kas.(al
o'Nelo V Nohen Draw€hn

H. J.  But ika

3.0 NORD z Umultowa
O. Nero v Hohen Drawehn

M.Cara v. Forslhaus Hatllich
H. H. Miiller

K|.sa użvtłowa

1.D CWC NATAN z lmielina

2.D WOPO.DOOM Satysfakcja
O.Ax-Frabo Salysfakcja
M Yoska v.d. Emelranch

K|asa chamoIońóv/

O.Roy vd. Roten Matler
M Fina f Kojca championóW

o'ch ko V Ho]tkańper see
[,l' Astra z Farnej Do|ńy

3'D MEG| z Więcborskiej Do"

o'zenlo V Wieseńborn
N4'Pama f W ęcborskiej Dolny

4'BDB SAWA f Dońu pod

O. Roy v.d. Rolen N4alter
[,l'Lina z DomU pod Kóżką

KIasa iuniorów
'l.O CWC ISIDORA u Franen-

O.Pascha v. wolfsbu196r

M' Don a ze sp.ęcowa

3.0 DAR|Meridio
O.Roy vd Rolen Mailer

4.0 GLORIA Linabero
O Ajax v. Haler Osnns

K|asa olwańa

2.o FANTA Anarchia Box

lM B .ma CandyAnarcha Box
H' iWł N |Sson/caron a

1.o CACIB{e5, CWC LASER

M Tamm vd. Wiene.au

2'D JEc Wi|ąy K|an
O.Pascha v Wo fsburger

M'ouantio€|la orjenl

SUKI
KIasa mlodfików

1.DB PUllA z Więcbolsk|.j
Doliny

M'Łana z WięcboGkiej Do|iny

K|asa młodzi€żv

3,D VINA v, Kronensee
O.To.nado v. Modena Hor
M Danniv Ho agef Land

M rora z MaMowej Zasrody
H. Wl. Lewandowska

trbsa chamDiÓńów

'.O 
CWC GERDAGRYZEIOA

o Pascha V'  Wo fŚb!rgrr

H. W. Nilssoo/Caronla

1.D CACIB, CWC, Zw. Wyst, i
RaŚy Qu|NTAAcerAreum

oĄ/VczAREK
2'D DoNAf Więcborskiej Do"

M Pa|ma z Więcborsk ej oo|iny

K|asa użvtkowa

1.D CACIB{es, CWC PRIMA

O W cko v Felsenwehr

1'D zw. Młodz. czAczA RyLi.



Eksterier a psychika
owczarka niemieckiego

- hodowla

,,Kirschental"
W pażd7icfniku l98t l  roku

spedziłcnr tydzic|i w Nicnrczcch l]l
m{ąc l leDingi psów paslcrskich Z
Karlcm i Marion Fi i l lcr (hodowla
. .K l l Śchcnlł l ' ' ) '

Ka . jcs( jcdnyur ? nd.j lcp-
szych ' jcżclinic najlcpszym hodow'
cąowc70tk(iw nicmicckich nt l  świc-
cic. Do(ychcz.rs wyhodow.rl 6 ps(jw
VA. ll mry zwyoiQTal w Mistlro-
stwttch Niclllicc Psów P.lslcNkich (7
7 pslmi). wyhodowal dwa psy - ()-
c(jw Mis l17ó!v N icmicc Psów
()bro|icfych. Ź dcn ilrny hodolvca
nic dokon l c7cgoś podobncgo. t^.

krcw'' . byla sUką paslclską. któLa
p|1loow,rl,r do |4loku fycia' Nic była
Iiooncionowłna, lc w ca]ości wy.
wodzi la s ię l  lh i i  D. lstcNkich,

ln(clcsuiącą rzcozą. klórą
KarlwsponrinLr l  o BI rcc, iak ( iw-
nicż o swoich p(iźnicjs7ych pastcl'.
skich sL|k ch. byk] l().  żc nic były to
bardro twafdc psy. nul(nni rl byly
wybiorynri  psami paslc| i\k imi. W
nri.|ta !|plywu cfłsLl' kicdy naucZy.

Ćr

jcst' 7c psy lc wnosf ą do hodowli
ogromny popad pr cy i pokrywEą
ni ln nicdostatok twadości iodwagi '
Posiad ją onc dwuklohic wiekszą
chęć do pracy niz wiekszość psów

w dalszcj ozaŚc i 1cgo .lrtyku-
lU onlówia..i.]k lc w]aśnic psy Zosla-
ly uzytc do u,yhodow niaczolowych

Na poozątku pl.rgna icdnlk

Dw|.]l\/|Es|ĘcfN|l{ N,e slERPlEŃ 19% 2l-

ED FRAWLEY

Aby sl(ibow.tć /()7Ulllicć
.icgo nrcl(X|e hodo\\,Ii. sPedziIiśmy
wic|c cŻllŚu nł r()fnn)wź'ch o jcgo
.. l in iach... jak ńwnici  o lyn.. iak do
szcdltu lcgo. kinr ics lobccnic. Krf l
icsl owczarkarzcnr w pchym lcgo
słowa fnaczeniU' spedn cllls w lc.
rcnic. wfv zc swoini psrmi i ll(Xl
owc n]i .  ' lak s m twicrd7i. l l l l l  dużo
cz su na badanic psicgo chrrrktcru
ianato|ni i  .  pomiędzy sPed lr l i
olvic! f pastwiska na pllŚu,iŚko'

Ka hodujc olvcz rki  nic
micckic od 1950 roku. Od sanrcgo
począlkl jcgo dewizą doboru pan'
ncrów hodowIlnych byl s,yból
osobnika o dobrym plaoującynl po
chodzeniU i kżyżowanie go z oso'
biki €m lzw ..ekste|ielowym..' o ty-
pic' klóry mu odpowiada'

Puninlo. 7c były już wc7c
śniej psy ..Kirschental.', za jedną z
zalożycieIek hodo",li należy uznać
sukq B1ankq M unnnelsee (połowa lat
piQćd7jcsiątych). Blanka wDiosła do
hodowli ..Kirschental.. ..pracująca

lcnr się occniać psy pasterskic. ua.
u!v/ylcln. żc posiadająone ogroln.
ną chqć do pftlcy. nłtomiast są lro
cbę..miękkic'' w por.Jwnani f twal.
dymipsamiobrończymi.

wiclu hldzi' zajmujących się
szkolcnicn psów oblończych' kIa
syfikujepsy pastuskicjako lco bcz
oadzi€ jnym tempelamencic' Ptzy-
Znam' że ja sam do niedawna był€m
równioż tcgo fdania' Faktemjednak

wyjaś'rić' jak Karl. zaczynając od
nicliccncjurowrncj paslerskiej suki
doszcdł do VA I]iko Kirschcntal
dwukrotnego (1987 & 1988) Zwy
c ięzcy N iemi€ckiej wystawy Klubo-
*"j.

Karl pokrył Blankq Do1lnn
Altenbachtal' Dolf był bardzo ład
nym psem z doskonalymi stawami
biodrowymj' Był rółnież psem
lwardym. wyszkolonym zarówno
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iako pies ob|ończy. jak i  pastclski
(I]GI l) '  Z lc i  k l  z },żówki u yhodowa.
no Zitę Ki|schcntal II(]I l '  DoIfbyl
późnicj impoIt(xvany do Ancryki
pvcz Na|rc} ovcrt(nr i był rrzccnn
psenr \f usA zatwrcrdzonynr p'7cr
ol:^.

Zjll fośrllr Pokr,vla Eroscnr
Buscckc| schlost id!ł l  Isę Kir
Śchcntl1 '  Isa. |)ok|yl . l  Vl  AssIancnr
Kh.rnr lc. drh s ly lrn), "N" 1rrrct KiF
schcnrlt l .  W nri l)c ic lyIn 

^ 
laf ly s ię

V Ninr i .  V Ncgus. VA Nrnnl. Tc
' 'N miol byl nrt lcpsTynr mrotcnr
trki  c la l  Asslan. lntcrc 'sLr l . tc),nr. cs l .
żc Assl l ln nic 7ost ł nigdy \^. po.
njc\lllŹ jcdcn / iĆg(, ]r|1o(|kn! |'rc
Ini  l l iccnci i .

I)olnLr l)f .rcLLtr!c l  sLr l(r Nifr i
l ( i rschcnl l l  pol!ryLr . l  x VA Llsso dc
vl i I  Sol l j  dt lłr 2 \ \^ xr l lq |( i|Śc l lc l) .

1 l l ] '  |( l ||| wni( js| 7! \\łL' i  s l l ( !r] '  I l !
cr] i t lcą. '| .|c[; .  Ni l l l i .  l |  lo \V |()| l lc7c
nru z c l(s lcr iefcrr l . lsso (LrkJ Irprr\v-
( l( i  wybi(nrtsukr.

Xi l l l  f  ol(rylr Z\!Yci!^rt L lm
l )eI l l  wi|(|Ś lc igct | ' l ||r(] ( l l l I l l  Z$'yeir1
.q I: i l ,o l( i rschcnlr l  l r l l io /oslr l
sPve( lrny ( l()  ' | l |)oIr l1 {spó|r] ic /c
/s 'yc iq/c.r  I  ()11() Iso l lcrgn nnshol l

| . t|| i  $ irc Kl l t l  U( lo\\1\|ni| .  iĆ
nic l tZcbr 7rc lynl lć o( l . .st||)c| |)s( l\\ . . .
rl)), !vyIt!lo\!rć Z\łytLq1c(,jw ]i/c.
bl|  |r l i .ć ]c(|nr|( ' ln(o..( l()  r j l r1oInj l  I
ccch psych] l i i  o| l| . .  c i .łrI iŃ)ść ś\! lq

l)otf , ,cr l i l1r ho( lo$l i  l ( l f l
U/y\łl| l  I  l lsso. ,ĄssI l l l ] l l .  (  l ln lo 1(.)t| .
l l I l lo.  l lby IoIcIs7),ć 1yI Sys1cnu
1vcfnic kv}'żo\! l l |  |c lsy 7e s\\oinr i
p l1rcuiacy,ni  sul , , r1 i .  w n ic\\ ' ic  l rL
pt/y l)tt( lkttch loblł odw|1l l r l lc:  ckŚ lc.
I ic|1)\yl l  sLIkę klyI pI r . t|] l Icy l l l  Isc lr]
1 l  rcgrLIy u7yskiwl lł\\.ynik i .  t tó ly.I l
()c7Ć|i iwlł '  ( . fes1() nlo, ,n l l  usłyŚ/cć
ho(lowc(')w ni(n!i.tcych, rc prnbLrirl
U,.yskać llldnic \!)'gląd.tjllcc |sr pn'
. t|] . lcc iżc ]cŚ lo bl l rd lo l|u( lnc '  

^prTccrci l(r sytcnralyczn rc lcgo do
kon!Uc !! i i l

K.t| l  \ !yhodo\!. l l  |ós |r icż
1lnlą s iIną | in iq p stcrską. k l(nł l rk
/. , . ,wi la l  na bazic Bhnki MLrnr
mclscc. Sukr ta pokryla VA Bem'
dcm Licńc|gicm dl la. .V . ln i()1 Kir
schcntal .  Z rDiotLrtego hodoNca po
loŚawi l  d\ i ic sUki (Vel i  & Vt igga).

Vc|)t loslała poklyta Zw}.

cilizcą Niemiec I\ó\ł obr(nlczych.
Rackcrcnr ltflal i dała fengę KiL
schent,ll. olccnr Rłckela był Pi|ol
Kircchent,r l .  P iro l  pochodzi  r  tcgo
salnego miotL| co 6psó lvV i  I  suka.
kl( in $ l9ó7 toku zosr^ł! !A ( l 'c|

la) '  lnrcrcŚL|]ącym iest.  żc K nl ia l
w tynr rol,u dwic suki \/A: Pcdq i
\^2 scnlę Ki l \chcntr l  obydwjc Io
rc i  s. ln lc j  Ir la lcc Boźc Al lhbltch1l l| .
l lor!  l ]ochod/i1.r od Valct L lLrscckcf

(.7IlIn) PodPr|{n.l Śtlkl |.cn
gr byln w poknvlc Lrr 70 tych (l\!u

kroln4 Z$vcia/c lynią Mis l|7osl\\
l l ( i l l .  l lyh wsprnir lynr pscnr pa
slcNkinr / og(!nnq p{sirtpr ' lc l

] .cn.! l l  ( lnI l l  /Ć Zwycic/c l l
\ icnl icc | 'sótt '  ()b|or ic7vch |97ó .

l ) f igoncnr l i r . rsrn!t lhol  psr t l  !ve
Kirs.hcnl l l I  LJwc (| l !  |  7ś'yeir7c7y
nię Nic|n j .c | 'só$'  ()b|o|]c7yeh l  986
. l )LL. i r  I)| lgoD byI syncnl lwycię,, .
cy Ni.| l icc PŚó!v () l r|ol icfych ]97.1

|jnno Anl|c|] l l | .  |(ty iąc wIlsne sLIt i
| !nno i  będt lc lvI l lśc]cic]cnr pc$,I lc i
lic7by iĆgo pol(nrrkó\y. icslcnl Pyc.
ko1l l lny '  Źc () N]. lś.ic lcIr p ics (1( !|

Ic{|rości s icbic i  l \\ . l l ( l ()śel chrIrk
lcru &) p.rs i i  Dfucy l 'cng' .

Zw).c ię lc N icnl  Lcc |,só\\
Obror icTych / 1988 folLr tcsr \rru
kicnr I I i lddy KiNchcnrr l .  I  l rdd\ 'rcsr

icdną f có|ck FcngL.
K.rr|lwiĆ|dzi. żc l]cngll. Vc|ir

i \'A L]crn(l I-lcrbclg lrźcktlfyw.llr
bnrdzo dobfe strw) bn)drowc.

Fcnga pokryta Afguscnr
Klłnnnlc dałlr  Z\łyciężczynię Mi.

Kr pl t l |]t| i .  \\\\1iL]1Lj\ ' rć /
Anr ic n! N4is lrTon\r. l r  I  l (  i l  l  . lc lc l l
k11)kol$ic l(  \ ' tb icLr ' .  ru Nlrs l rzo-
Ś lwt l  N icrni .c |\( l\  ()hlo l]c/yth

w.r l() /obrf/\ i  r( i$ nrc/ \1r\ l rzo
srs,r  1 l(! l l  ( tr111\$.Ltr, ,  fcguly ry

Kt l l  |) . ' ]r( l !  jcŚ7cfc j1 ln.] ] i .
n i !  fr ! .rL irr i ! .  k(L ')rt  fo/$, inr l  n! br
/ ic,/\\! i !żcl\ni  N] is l1 los1\\ '  l | . i l I
I t]5ń l)o|] \\ l ln(|c lsh! in l1 '  C(nk.r lc
s lkj  (  \ lnrt  K]Nchcntł|) by] l  dn|gl l
rrr  \ l r\1f lon\\ i lch l l{: i l l  I957. Syu
Dol l  1(j . lo 1( i .Śchclrt l1) byl  Z\!y
cjq/cr l  Nl is l rzoslw l l ( i l l  1961.

Attykul ten zostal wydrukawany
za zgodą autara (ECl Frawley -
Leerburg videa & Kennel).

OWCZAREK
strzostw HGH 1983 HrnniKirsclren-
Ial' Pokl},la VaSko Kilschcnta| drła
ZwycięZc7}nia Mi51|zoStw HcH
1986 Winnic KirschenLal .  Winni i
Vasko l]rożna ogl.tdrć na nroic.] ka.
sccic . .  Gcnnans I lG]I Chłnrpion.
shipr ' .  Winnie try la icd) 'nynr s,c,c
ni .k icm w miocic.  Jakir  szkod .  Ot)
ICNVUlqc ruch tcj n,l(inlorna n ialo

| lowicdzicć. żc nic bicgnic.  ]cc l  po
p()Śu plynic pon d poNict7chnią

K|| l  po|(|ył Winl] ic t i l io Ki| '
schcI l l l ]  i  \ !}h.( lo\vr| 1 lc l  | i1yló$.
k] sLIkę A1]l]c K]r\chc. l l l ]  'Ąnr ic ufy
s} 'rh rplt l l  |uchl| swoich |r)dl iców
NJożnr ] l l  l (n!nic/ ()g14d: lć r l l l  l l l ()]c i
| . l lscc jc wic||( l !  |t7), icn]n()ści l l  ]cŚ
\ł]do|( lc] suki1)|/y |t!cy


