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JUBTTEUSZ 100 rECrA P!/.SY
ija w tych dniach równe sto at od zarejestrowania w księgach rodowodowych pierwszego owczarka
niemieckiego' Prawie wszyscy miłośnicy tej rasy wiedzą' że był nim HoRAND V' Grafrath' owczarek
niemiecki z rodowodem n| 7' czy|i zB t |zB oznacza W skrócie zuchtbuch' czy|i księgę hodow|ana)'

W niej oestrowane sq w ko|ejności ws4ystkie urodzone i zgłoszone owczarki niemieckie
Jaka byta geneza tej rasy?

Pies obcował z człowiekjem przez wie e tysięcy |at. Był on pierwsfym udomowionym zwierzęciem' szczep
psóW z któlych Wybrano protop|astóW owczarka niemieck]ego pochodfił z psów pasterskich' które na co dzień
pomacały w pracy pasterzom owiec' W sposób natura|ny poprzez Wie|opoko eniowe obcowanie z czlowiekiem
nabył on i zakodował w genach takie cechy charakterujak czujność, nleufność, odwagę' karnośó i opiekuńczość'
owczalki w różnych częściach Europy miały różne warunki pracy i zwiqfanQ z tym różnq budowę anatomicznq'
Inaczej wyg|qdał Wypas owiec na roz|egłych łqkach i pastwiskach, ]naczej na górskich ha|ach, a inaczej jeszcze na
obszarach z intens}Ąvnymi uprawami ro|nymi' Takjak to mia|o miejsce w dziewiętnastowiecznych Niemczech' Tam
stado owiec było w ustawicznym ruchu w poszukiwaniu odpowiednich terenóW do wypasu, którymi z reguły byly
rowy, pobocza dróg, ścierniska, pop ony itp' W takich Warunkach stado musiało byó kierowane precyzyjn|e pRez
pasterza majqcego do pomoty dwa psy, któle mialy dbać o zachowanie właściwego kierunku przemieszczania
się stada. Przy takiej pracy owczalek przebiegał dziennie ponad 40 km' Pies ten nie móg| być zbJ,t mały, gdyż
o\łce nie czu|y by prfed n m respektu' nie mógł być również zby,t duży, gdyż Wówczas szybciej by się męczy| i nie
nadqżalza stadeń. lv|usiał być równ eż czujny i odważny by staw ć czoło ewentua|nym dzikim rabusiom majqcym
ochotę na obiad zjagnlęc o. z takich właśnie średnich psów została Wyse ekcjonowana nasza rasa'

Hodow|q owczarkó\ł zajmowa się od dawna pasterze' owczesne warunki życia komun]kowania się
powodowały reg ona|izację hodow|i. suk były kojarfona z psami W ramach niewie|kiej popuIacji występujqcych w
danym oklęg!. Prfyniosło to fa soba fnaczne zróżn cowanie \dyg qdu owczarków niemieckich na poszczegó|nych
terenach. Hodow|a ta była hodow|a Wybitnie uż}tkowq, pasterze kojarzy|i z sobq te psy i suk , które {ydawa|y im
się najbardziej prfydatne do pomocy W wypasie owiec'

Podstawowe wykolzystanie owczalków . pomoc w wypasie owioc
od połowy X|x wieku można zauważyć próby organizowania się ruchu kyno|ogicznego' Już nie ty|ko paste.

rze i myŚ|iwi zajmują się hodow|a psóW Pojawiają się p]erwsfe, jeszcze nie lczne, hodow|e amatorskie. W 1859
roku W Ang|iiodbyta się pierwsza \łystawa psów, na której zaprezentowano prawie 60 egzemp|arzy takich rasjak
seter i pointer' W Niemczech ruch miłośn]ków psóW skierowanyjeŚt poczqtkowo także W stronę ras angie|skich,
a e zwo|ennicy owczarka zaczynaja zakładać ple| wsze zw]qzki.

16 grudnia 1891 r' powstaje zwiqzek o nazwie 'PHYLAX'. Do jego założycie|i na]eże|i m.in' rotmistrf
Rieche|rnann, hlabia Hahn oraz ma|arz zwierząt D' Beckmann. DziałaIność tego fwiqfku ograniczała się w dt]żej
mierze do Niemiec północnych ] środkowych. Najbardziej pożadaną WóWczas cechą psa stały się stojqce uszy'
nawet kosztem uż}'tkowości' PodstawowQ baza hodow|aną stał się typ owcza a z Turyngii. W ko|orze szarym ze
stojqcymi uszami' Poza tym był on z reguły psem małym, przysadzistym' Pasterze z Turyngii wietlzqc dobly
interes błyskawicznie przestawi|i hodow|ę na masowQ, nie zwlacajqc uwagi na potrfebę se]ekcji, by|e ty|ko ,wy.
produkować'' i sp|zedaćjak największQ i|ość szczeniqt' Pogoń za tym psem, jak go WóWczas nafywano ''Luksuso.
wym'' odbylvała się kosztem uŹ}tkowości' co spowodowało wie|e sprzecfności w fwiqzku PHYLAX, któly zakoń.
czył swoja działa|ność przed końcem 1894 roku' Nie mniej pierwszy krok został zrobiony. ldea zorganizowania
się miłośników owczarka, których Iiczba sta|e rosła pozostała nada| ż},1ła.

W tym czasie w oko|icach Frankfurtu nad t!4enem wybijał się kojec hodow|any Von Hannau, a w samym
Frankfurcie von sparwasser. W Hannau podstawowq para hodow|anq była wóWczas suka.PR|MA oraz pies
PoLLUX urodzony W 1891 r (jego ojcem był pies pasterski RoLAND, a matkq suka pasterska coURAGE).
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W kojcu tym była także szara suka SCHAFERMADCHEN Von Hannau' Wymien]one powyżej suki i pies
w!ĄVodza się od psów pasterskich zTuryngii' Po schafermódchen iPol|uxie rodf s ę W 1893 roku KASToR, który
kryje suki w kojcu sparwasser' W 1895 loku daje on miot z sukq LENE Von Sparwasser. wylvodzqcq się równlei
od psóW pastersk ch. Z tego m]otu znane sq dwa psy: LUCHS V'Spalwasseer pofostaje w rodzinnym kojcu'
natomiast drugi pies o imienlu HEKToR zostaje sprzedany przypadkowemLr nabywcy i po W eLu perypetiach, już
jako HEKToR V'Linksrhein trafia do hodowcy W Heidenheim o nazwisku E]se en' lvla on arnatorskq hodow|ę psóu
a swój kojec nazylva Von der Krone i ma w nim parg hodow|anq. zakuplona W Turyngii MAR i sALl Von der Krone.
Kojec V'd. Klone ryskuje sporą sławę i na pochodzące stqd psyjest spory popyt'

HEKTOR v.Linksrhein LUCHS v. Sparwasser
- HORAND v.Grafrath

W dniu 15.01'1898 roku trzyletni wówczas HEKToRA V. Linkslein zostaje sprfedany za 2o0 marek (p us
22 marki ''zawyż]/wien e'') lotmistrzowi Maxowi v. stephanitz. Rotmistrz służqcy jako ad utant w pułku cięŹklch
rajtaróW W Kó n . Duetz został przed k ku aty, W czasie rnanewróW wojskowych fafascynowany Widokiern kierd a
owiec, który by| prowadzonyjak na wojskowej paladzie przez pasterfa i dwa psy' Zwrot w |ewo, zwlot \d prawo'
cały klerde| przemieszczał się szybko i zgodn e za skinieniem aski pastelza' Majqcy wóWczas nieco ponad 30 |at
of cer byltak urzeczony tym Widokiem, og|qdanym z perspektylvy końskiego siodła' że postanowił nabyć takiego
psa' W 1989 roku lozstał się f unformem rotmistrza' Plzyczynk em do tego był jego ś|ub z aktorkq Maria
Wagner. który nie był .]o końca akceptowany przef jego zwierzchn kóW. Teraz był sfczęś|iwy i wo]ny' W Górnej
Ba\łarii fakupił 15 morgo!ły majqtek Grafrath W gmin e Xottge]sering. Najpierw kup ł sukę nieznanego pochodze
nia, która nazwał FREYA V. Grafrath, a gdy zobaczy| Hektora V' Linksrhein, róWnież postanowił go kL.rpić' Był on
niewatp|iwie romantykiem zauroczonyrn wiz]q psa pasterskiego i użj,tkowego. po placach organ]zacyjno. przygo
towawcfych w dniU 22.04.1899 r. W Kar|sruhe farejestrował Wraf fe s\łoim przyjacie|em Ańhurem Meyerem ze
Stuttgartu ''vetein fiir Deutsche schaferhunde'' czy|i tłumacfqc naj' po|sk .'Stowarzyszenie d|a o\łcfarkóW
Niernieckich'.' Natychmiast prfy|aczy|a się do nich grupka hodov]có\ńJ i pastelfy rotmistrz został wybrany pierw-
sfym prfewodniczącym.

Hektor, który otlzymał nowe imię HoRAND v. Gra'tath pod takirn imieniem Wsf ed| do h]stolii kynologi]'
]ak mże. psem by| Hektol . Horand? o ]akich cechach ? Ze stalego fdjęcia trudno to odczytać' oddajmy fatem
głos samemu MaxowiV' stephanitz '  który po dwudziestu Iatach od fakLrpu tak W 1919 r '  opisylvał HorandaI

' ' lh,1 l) l l1x l? l ! lLz! l|s i|)tL!1l !1.|k| l) l lczt ,s| l)L l , , t1t) ' .|c i( l i l )|)s,] l|^|lsł, l
J]1l( , l ' (L ' .1ts\1l l ! .|4|).h)6lL,] l l \ ,s l)k|) iL i !] .zI)k, l] l . .)Lz) l l iśLx,. , i t t :()]]L||)|) l|t ! l ' i lkr l 'o '
l'4,|łs.1|i1k.cr(i,'kll'..cllL!Llzisk,i!z!!unl,lki|,l,
s .|1lLha! l}n,t!ks:k l l |( , lY|)k, i\h1l ic.| ,kk, l ' | 's1lL]

tL.\o ilsttl.)ik : l)tz?cttd
t|. lJk l !]]prz\ l l ' ()| lc| '] lk\k||unf l)k 'q, l l
D| i ,x)h)urd'N! lI l1]|| l\)s l| ls . l l l ' | l . t|t l l l l !4! .L,:k i l
) l ) l )s!n]] ik. l}dr lz iksz| ' .( l !|| l . l ' | 'ktIxt i t|k1xln!bt l , . t t t l , l ,1,!||)

|htfn1]1szJ}\Lttdlbkoi]1 '|rh!1!L].: i ' l th, .(k,t l i ' . l !s|pl , f l , |c iJ . i 'L i|Żal
t|Y|h,| i l |1!s||, lu ' ic . l | , t t .()zk.)s.L lk ln lq(,t l '1ś(iL i| ' l . ]cz|,sk)k|kżfź|( ' . lh)(4
|1| 'ć.|4()ps1| ': ' : .])b):ś1|t l ! ' ) l lLz1]s1i? l is . .h! lLni?
,1\h! ic j)k] l} i(t| ,) .k(,z\,nd)}.\ i l}s| '| ' )1kl( l . i la l} i1] ib l l ()t ls .cz,cśl i l | ' ) ' l t ( i |
h)'I tl |, l t.1l\ ) }.I ipasl l !szn i. lsż'),, 1)\L1 n

cóż za piękny opis swojego psa' I jaki nacisk położony na jego uźytkowość, na cechy psychiki. Doprawdy
fa Wyjqtk]em wysokości W kłębie tak opis mógłby być adekwatny do naj epszych psóW naszych czasóW SWiadcfy
lo dob||niF o c qglośc wlorca'as}.

Wraz z powstaniem sv. bo takiego sk|ótu zacfęto powszechnie uźylvać . założono księgę rodowodo!ła' w
której pod ko|ejnyrni numerami zacfęto rejestrowaó psy l sukizap sujqcych się do SV cfłonkóWPod n| ''2'' została
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zarejestrowana suka kupiona przez V. stephanitza lównież z hodow|i V.d.
Krone MARI v, Grafrath.

Jakie rejestrowano Wówczas psy? Był to kong|omerat najróżniejsrych, gład.
ko, sforstko i długowłosych psóW' f ogonami prostymi' podniesionymi i pier.
Ścionkowato zwiniętymi na grzbiec]e, z uszami stojQcymi' miękkimi i kłapcia.
stymi, z umaszczeniem czarnym, czerwonym i blue - merle, psy i suki pocho-
dzace z hrzyżówek z wiIkamidIa och.ory.,ak wówclas LwaŻano prled nosdw.
ka'-W miare rejestracli nowyc1 osdw powięks&ła się księga rodowodowa'
plzy czym w pierwszym okresie ko|ejność numerów nie miała nic wspólnego
z datq urodzenia psa' Rejestrowano psy i suki starsze i młodsze. Pod nume'
rem 151 zarejestrowany został dfiadek Horanda, słynny PoLLUX' a pod 153
ojciec Horanda XASTOR. Pod numerem 155 zarejestrowano brata Horanda
Wspomnianego już LlJcHsA V. sparwasser' Na zdjęciach można się dopa'
trzyć podobieństwa obu braci. W owych czasach nagminne było zmienianie
imion psom i sukom w momencie zm]any właścicie|a' sprawiało to bardzo
duźo klopotu przy prowadzeniu księgi lodowodowej i d atego też po ki|ku
|atach Wprowadzono zasadę, obowiqfujqcq do dnia dzisiejszego, że imię psa
wraf z przydomkiem hodow|anym zostaje mu przypisane na całe życie, nieza

Rotmistrz Max Ł stephanitz |eżnie od i|ości W|aścicie ], których by zmieniał.
z dwóch braci ulodfonych W kojcu sparwasser. Holand plzebił się W liniach męskich i od niego !łWodzi

się drzewo genea|ogiczne owczarkóW niemieckich' sam rotmistrz Max V'Stephanitf mówił, że był on szczęś|iwq
gwiazdą hodow|i. Wprowadzenie Horanda do hodow|i zbiegło się f uśWiadomieniem sobie przez hodowcóW za|et
i wad hodowanych przef nich psóW. To właśnie skrzyżowanie psóW pochodzqcych f Turyngii, z reguly sfarych,
przysadzistych' ze stojqcymi uszami z dużymi psami z Wurtembergii, utrwa|enie Występujqcych w obu grupach
za|et i konsekwentne e|iminowanie \łystępujQcych w obu grupach Wad pchnęło naprzód hodow|ę owczarka nie.
mieckiego. Również sV poszerzyło glono swoich członkóW f 13 w 1899 do 1215 W osiem Iat później' HoRAND
przekaz,vał swoje za|ety, a szczegó|nie swq psychlkę córkom i synom, f których najznamienitszym byl HEKToR
V.schwaben zarejestrowany pod numerem 13, któly został zwycięzcą głóWnej \łystawy owczarkóW niemieckich
w loku 1900 i w następnym 1901' ajego plawnuk, RoLAND V starkenbulg WyErylvał te \łystawy w |atach 1906/
1907' zwycięzcq W 1909 roku jest syn Ro|anda i zwycięźczyni z 1906 r' GRETEL Uckermark . HETTEL lJcker
ma.

BOEWULF SZ 10

Po córce Horanda i Madam V'd. Krone . TEKL| V.d'Krone
oraz Hektorze V.schwaben urodzil się w 1899 r' BoEWULF' zin'
bredowany na Horanda 2.2' jeden z najsłynniejszych i najbar.
dziej znanych reploduktorów poczqtku rasy (dał on W sumie 280
farejestrowanych W księdze rodowodowej potomków). ze Wzg|ę.
du na lość potomstwa można by nawet mówić bardziej o szcze.
pie BoeWLr|fa niż o sfczepie Horanda, tym bardziej, źe ze Wzg|ę.
du na k|asę potomstwa imię Boewu|f staje się bardzo modne i
przy przeg|qdaniu Iinii genea|ogicznych wie|oklotnie spotykamy
się z tym imieniem przy różnych przydomkach hodow|anych' Po.
nieważ wóWczas bardzo wie|u nowych milośników owczarka nie
zdato sobie sprawy z funkcji przydomka hodowlanego, a wielo-
krotnie widziało poMarzajqce się w WleIu rodowodach imię Bo.
ewu|f, powstaje' trwajQca ].eszcze do dzisiaj |egendajakoby Wła.
ściwym protop|astQ lasy był właśnie Boewu|f' tym bardziej' że
jego synem, urodronym w 1903 r po suce WALPURGA v. Nahe-
gau jest zwycięzca z 1905 r' BoEWULF V' Nahegau' Podobnie

rozpatrujac najstarszego przodka W Iinii męskiej na|eżatoby mówić o potomstwie Po||uxa a nie Horanda, któly był
jego Wnukiem. To, że do dzisiaj mówi się o Holandfiejako o protop|ascie rasy wynika z na|eżytego udokumento.
wania lodowodowegojego potomstwa, a również z tego, że ma on udokumentowane dwie generacje p|zodĘów. f
iinii Horanda i Hektora V'schwaben Wylvodzl się urodzony w 1906 roku LlJcHs V. Ka|smuth Wetz|a| . vtlycięzca z
1908 roku, który byłjednym f najpłodniejsfych reproduktolóW W historii rasy dal 1788 synów i córek i zapocfat.
kowal słynnq |inię hodow|ana V'd.Kl imina|poIizei.

W poczQtkowym okresie Wykorzyst},Vano szerokq bafę hodow|aną suk pasterskich bez usta|onego pocho.
dzenia' z pcyczyn natu(a|nych kryto niektóre sukiw bardzo b|iskich inbredach' f baldfiej znanych WóWczas psów
nie spokrewnionych f Horandem na|ełvlymienić JoRGAv'd. Krone. zwycięzcę wystawy z 1899 r' oraz ARlBERTA
v' Graf|ath. fwcięzcę zt904 l'. W hodow|iwykorzystano róWnież ojca Horanda. Kastora i dfiada ' Po||uxa' Z tei
Iinii poprzef LLrxa V'sparwasser Wylvodzi się zwycięzca z ]at 1911 . 1912 NoRBERT V'Kohwa|d syn BoEWULFA
v.Kohwald
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S oa Lrchs vom Ki srrit Wctl.r ililTl

LUCHS v.Kafsmuth Wetzlar SZ 3371,

s |ł| '|'.|l von d.r K|ilni|]ł|jJolizci 8?7|)

Nie do przecenienia jestjednak ro|a' jakq W tworzeniu rasy odegrał fałołcieL i Wie|o|etnl prezydent sV.
rotmistrz f\4ax V. stephanitz' Można śm ało powiedfieó, że był on n]e ty ko romantykiem' faurzeczonym tq rasą'
a|e iwizjonerem. Plzecież ustanowiony p|zez niego wzo|zec w s\łych fałożeniach obowiqzuje do dzsiaj' od
pierwszego loku Umiejętn e k]eruje rozwojem rasy' od 1899 r organizuje Iicfne \dystawy owczarkóW.już W pierw
szym roku było ich 14, na których prfedstawiono do oceny 220 psóW. a na jednej z nich Głiwnej wybiera
zwycięzcę w danyrn roku. organizowanie corocznych wystaw i Wyłanianie zwycięfcóW by|o genia|nym pomys|em
rotmistrza' Miał moż|iwość ocen całej cfołówki rasy, a jednocześnie hodowcy mog skonflontować swoje osią.
gnięcia z innymi' Następował Waltki przepłylv informacji iwymiana dośWiadczeń. Powodowalo to WyróWnan]e
pogłowia psów ] stały postęp w hodow|i.

Do tego postępu przyczynił się niewqtp Wie obow]qzek uzyskiwania Iicencji hodow|anych oraf obowiqzek
egitymowan]a s]ę świadectwem Wyszko]enia, co zostało Wprowadzone W k ka |at po założeniu sV' owczarek
niemiecki zyskuje coraz większe uznanie nie ty|ko w św]ecie kyno|ogicznym, a|e róWnież zaczyna być masowo
wykorzystylvany w po|icji i wojsku' któle zakładają Własne hodow|e' Po|icja zaczyna Wykorzystywać owczarki
niemieckiejako psy służbowe pomocne W Wa|ce z rosnqcą przestępczoŚciq fwiqzana z rozwojem Wie|kich miast'
W 1910 roku powstaje w Grtjnheide pierwsza na śWiecie szko|a przewodników psóW oraz hodow|i iszko|enia
owczarków niemieckich jako psów po|icyjnych. Komendantem tej szkoły zostaje komisarz Konrad Most' który
jako pierwszy zapoczqtkował eksperymenty naukowe W szko|eniu psóW. oplacowane plzez niego zasady szko|e.
nia w zakresie pracy Węchowej obow qzLljq do dnia dz]siejszego

Hodow|a psów d|a po cj i W G lu n heide prfyblera przydome k hodow a ny yon .ler N mlnalpolizei' )e) poczq
tek]estściś|e związany f ulodzonym w 1909 l  synem Luchsa V'KaIsmuth Wetz|al o imieniu IELL V'd.Kr imina|po.
|izei.' Luchs jest W 4.tym poko|eniu potomkiem syna Horanda ' HEKToRA V'schwaben, fwyc ęzcy f |at 1900'
1901, a|e W jego rodowodzie w każdym poko|eniu spotykamy się z sukami ,,śWieżej'' krwi, które dopiero co
zosta|y ujęte w ks]ędze rodowodowej.
zdjęcie 7a
TELL v.d.Kriminaloolizei

HEKToR by| pierwszym konarern od głównego pnia rodowodowego' A ejuż w 1atach cfterdz estych tracion
na znaczen]u' Drugi konar rozpoczyna s ę od zwycięzcyf 1909r HETTELA VL]ckermark. Ten drugl konar przetrwał
aż do dn a dzis e]szego i nazy\]Vanyjest Iin q Ml'|TzA V'd.Pe|ztierfarm od ]ego fnam ennego potomka, który sam
z ko|ei bylWiqzad|em k] ku daIszych gałęzi. A|e n]e Wybiegajmy za da|eko W prfysztośó i powróćmy do pierwszych
lat naszego wieku,

Protopasta hodow|i poLicyjnej Te| robi błyska\d]cznq karlerę' gdyż w następnym roku !łygrywa Głównq
Wystawę owczarków n emieckich' Dzis]aj tludno \łyjaśnić co było prfycfynq tego zwycięstwa'

Byó może w Niemczech w] he|mowsko'b smarkowskich takjakWe Wszystkich krajach systemu autokratycz'
no po|icyjnego górę wzięła ta ',jedynie słuszna |]nia''' lak było tak było, W każdym lazie Te był psem dużym o
dobrfe zaznaczonyrn kłębie. Jako reproduktol dał on 293 potomków \d tym urodzonego w 1911 r. psa o imieniu
ltJNG TELL V'd'Krimina po|izei. Po|icji potrzel]ne były psy duźe i na takie psy zostaje nastawiona ta hodo!ł|a' Jung
Te || jest bardzo Wykorzystnvanym w hodow|i po cyj nej re prod u ktorem i d aje plaw e 1000 potomkóW. Lecz wkrót
ce okazuje się, Źe psy wyhodowane z tej Iinii sq znacfnie przeroŚnlęte, na cienk]ch długich nogach ze strornyrn
katowanierr' co Wyrdżn|e !t|dai nd ld]ęc|a(h'
Zdjęcie a
KING v.d.Kriminalpolizei

Nie ty|ko poIicja lnteresowa|a się owczarkami niemieckimi' trafiajq one róWnież do służby W wojsku. Wraz
z wybuchem I Wojny swiatowej znajdu]q się na p]erwszej |inii frontu. Dzisiaj nawet trudno Wyobrazić sobie do
jakjch zadań można bylo użylvać psów Wystarczy pow]edzieć, że armia nierniecka wykorzystała ponad 20.000
osów' a armla francuska około 15.00o'
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Na zd]ęciu pokazanyjest owczarek' który w specja|nych kieszonkach przenosił na odcięte p|acówki fronto.
we gołębie pocztowe, które hastępn]e wracały z me|dunkami. owczarki sluźyly także do rozwijania kab l te|efo.
nicznych' do Wynajdnvania rannych na po|ach bitew' a także do donoszenia amunicji na p]erwszq |inię frontu'

Ponieważ z reguły były wysy|ane tam, gdzie nie mógł dotlzeć żo|n]erz, Więc chyba to od tej poly móWi się o
,,psiej służbie'', jako o czymś Wyraźnie nieprzyjemnym i uciqżlwym' A|e owczarki z chęc q Wykonylvały po|ecenla
swych przewodników c]eszac s]ę, że się nimi człowiek zajmuje.

Ki|ka ko|ejnych at po wojnie to nada| utrzymylvanie w hodow ] psa typu wysok ego' na długich nogach ze
stromym kqtowaniem przodu i tyłu.

Taki typ psa można ]eszcze dzis]aj zobaczyó na terenach byłego ZsRR. Nosi on nafwę owczalka wschod.
nio.europejskiego' nie jest wprawdzie zarejestrowany W Fc|, a|e u naszych \dschodnich sqsiadóW odb}vajq s ę
Iicznie obsadzane wystawytej odmiany owczarkóW sam miałem możność obejlzenia ich W tlakc e IWszechzwiqf.
kowej Wystawy owczarków Niemieckich w 1989 r w f\4oskwie'

Jeszcze w !92l roku zwycięzcĘ Głównej Wystawy zostaje d|ugonogi HARRAS Vd'Juch' pies f Wyszko|e.
niem po|icyjnym, a|e powo|i W hodow|i owczarków W Niemczech zb|iża się Wyraźny przełom. WŚród hodowcóW
coraz częściej i głośniej słyszy się has|o powrotu do źródeł hodow i, powrotu do pielwotnego typu psa, szarego o
prawidlowych proporcjach.

Wie|ki kryzys ekonomiczny panujący w |atach dwudziestych na całym śWiecie odbił się róWnież na hodow|i
w Niemczech. Następuje o|brzymi Wzrost Iiczby cz|onków sV, którym jednak przyśW]ecajeden ce||jak najszybciej
pokryć suki isprzedać szczenięta, aby podreperowaó swój budżet rodzinny. Mimo We|u ostlzeżeń ze strony
Wladz sV bezp|anowe rozmnażanie owczarków dobiło się bardzo neElatywnie na poziomie rasy. Aby temu przeciw.
dzia|ać powołano pierwszq w historii Komisję Hodow|ana, kIó!'a w t922 r' Wprowadzita obow qfek Iicencji d a
reproduktorów a od 1923 r' rozc qgnęła ten obowiazek również na suki.

Z okazjiJubi|euszu 25Iecia swego ]stnienia sV kupuje W 1924 roku majątek ossig na Do|nych Łużycach
nieda|eko Gór|itz, do którego przenosi się Prezydent sV Max V'stephanitf' Majątek ten staje się najeden rok
miejscem pracy Rotmistrza, m ejscem hodow|i' szko|enia i badań nad owczark em niemieckim' N estety ówcze.
sna trudna sytuacja ekonomiczna zwiqzana z największyrn kryzysem ekonomicznym nie pozwo|iła na dłuŹsze
utrzymanle majqtku' który zostaje sprzedany'

Pies przenoszQcy goĘbie pocztowe Pies,,kablowy"

Karmienie Śzczeniąt w ossig Mierzenie i ważenie sfcfeniat
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Równ]eż rofpocfęte tutaj prace hodow|ane po|egajqce na dokładnych zapiskach ko ejnych faz rozwoju
szczeniqt n]e mogły przynieść konkretnych wynikó\ł fe wfg ędu na zbyt krótki okres ]ch prowadzenia'

Nie mniej był to impu|s do rozpoczęcia nowego rozdziału W hodow|i owczarka'

W 1925 roku Wystawa Główna odbwa s ę We Flankfurcie n/Me
nem' Stała się ona punktem zwrotnym w hodowliowczarka niemieckie'
go' Prezydent sV MaXV' stephanitz na zwycięzcętej prestiżowej Wystawy
wybiera średniej Wie kości psa KLoDo V'Boxberg' ',|ego ojciec ER|cH v'Gra.
fenwerth był zwyc]ęzcq W 1920 r', i Iinia męska wylvodz] się od Horanda'
natomiast Inia żeńska od ]ego brata Luchsa v'sparwasser' poprzez
PRINZA v.Karlsruhe (S2735), DEWETA Barbarossa (52630) i  SIEGFRIE
DA v.Jena Paradies (521339

KLoDo v.Boxberg KUNO v.Boxberg

część rodowodu Wywodfi s ę równieŹ od AtJD]FAXA V'Glafrath' któ
ry reprezentuje całkowicie obcq pier!łotnq krew Na fdjęciach powyżej prfedstaw]ony jest zaróWno K|odo jak i
jego brat KtJNo V'Boxbelg. K|odo byl psem o któryrn słyszał chyba każdy Wlaścicie| owczalka niemeckiego
nteresujacy się ras4' Był to pierWszy prze|om w hodow|irasy' 0n sam w niach rodowodowych pozo staje jedyn ie
punktem' bez bocznych odgałęfień' a|e juz jego syn t]TZ V.Haus schLitting zwycięzca z t929 by| dr ugim !łęzłem
poczqtkujacym ko ejne konary glóWnego pnia genea|og cfnego' Poprzez swoich synóW DUXA ] HAssANA \łypro
Wadził dwie Iinie, z któlychjesfcze w końcu Iat s edemdziesiątych Wywodzły się psa VA' z Iinii Duxa Wyllodz się
zwyc]ęfca z 7970 |. MARKo V'ce er and' Wybiegam jL]ż do obecnych czasów' aby pokazać natura|ny roz\łój |ub
też zanik poszczegó nych Iin rnęskich owczarka niemieckiego, W za|eŹności od WynikóW wystaw fwiazanych f
tym trendóW hodowlanych. obecnie pozostały jedynie trfy Iinie' Hodow|a o!łcfarka niem eckiego zostaje bardzo
szybko fwiazana ściś e ze szko|eniem psóW W atach dwudziestych owczarki niem eckie mogły t]zyskiwać nastę'
pujEce stopn e wyszkolenia:
HGH o es Dasterski
schH Dies obrończv
SH pies sanitar iusz
KrH p es wolenny
l\'lH Dies meldunkowv
BIH - Drzewodnik niewidomvch
PH - pies po cyjny
PDH . służbowy pies po|icyjny
SuchH pies trop acy

Dla psóW bez tak]ego wysfko|enia, kwa]]fikujacego do hodow|i pod Wzg|ędem psychicznym przewidziane
były tesiy hodow|ane i po ]ch zdaniu pies otrzymywał adnotację Zpr za|iczone testy' Hodow|a owczarka nierniec.
kiego od poczEtku oparta była o fasadę hodow|i psa użytkowego io tym nigdy nie Wo|no zapominać' Druga
połowa at dwudziestych pierwsze |aia trzydzieste to okres intens),wnej pracy sV. Ks ęgi rodowodowe W Augs.
bllrgu prowadzi wówczas Dylektor schae|ler i to df ęki jego pracy i zespo|u |udzi, którymi kieruje W oparciu o
W}tyczne od Rotmistrza Von stephanitza powstaje obszerna dokumentacja, W tym również fotograficfna' dzięk
której możemy mieć obecnie bogate Wyobrażenie o tym poczqtkowym okresie hodow i' Ważnym fadaniern jest

również odpowiedn]e propagowanie lasy' Już w 1902 facfęto wyda!łanie w|asnego czasopisma sVzeitung,
któle do dfisiajjest podstawowym źródłem informacji d a Wszystkich cz|onkóW sV. Kosztywydawan a tego czaso'
pisma sa W czone W rocznq składkę członkowskq.

Rotmistrz MaX V' stephanitz um era 22 kw]etn a 1936 w 37 rocznicę założenia przez niego sV. Zosta.je
pochowany w rodzinnym grobowcu W Dreźnie' W ostatnich |atach s!łego życia nie mógł się pogodzić f nowyrn
porzqdkiem poIitycfnym w Niemczech ]ostro Występował przeciwko,'no!łym funkcjonar]uszom,'W SV'

W 1933 r do wladuy w Niemczech dochodzi Narodowo Socialistycrna Robotnicza Partia Niemiec (NSDAP)
Poczqtek 22.|etniego koszmaru w historii Niemiec, a także nie najśWietniejsfy okres W hodow|i ] Wykorzystanlu
owczarkóW niemieckich. Poszcfegó|nym k|ubom ras odebrano prawo prowadfenia ksiag rodowodowych i założo

KUNO v.Boxberg
Rotmistrz Max v,Steohanitz w swoim

gabinecie w Ossig
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no jednQ Wspó|nq księgę' W 1935 r Reichssportfdhrer Wydaje rozkaz zniesienia starych nazw Stowarzysfeń.
Zamiast Velein f[jr Deutsche schóferhunde powstaje Fachschaft fl,]r Deutsche scheferhunde (organizacja zawo.
dowa owcfarkóW Niemieckich). Brak fatołcieia rasy w tych ciężkich czasachjest sfczegó|nie bo|eśnie odcfuwa.
na' W następnyrn 1937 r. organifacje kyno|ogiczne fostajq usunięte z resortu sportu i przekaza|e do zwiazk|)
HodowcóW Drobnego Inwentarza Rzeszy (co ciekawe tak samo przyporządkowane były organ]facje kyno|ogiczne
w byłej NRD)' Być może sama frniana nazwy nie miałaby takiego fnaczenia, gdyby na cze|e tej organifacji stanqł
kyno|og. Niestety ze wzg|ędóW po|itycznych zosta} nim hodowca drobiu. W okresie tym za najważniejsze uznawa.
no \łyszko|enie' Z tego okresu pochodzi Wymóg świadectwa wyszko|enia d|a uzyskania oceny doskonałej na
wystawach' W tym też oklesie .wprowadzono pojęcie ,'Hodow|a Lrżytkowa'' d|a tych psów, któlych lodzice i dziad'
kowie mieIi świadectwo Wyszko|enia'

W cfasie Il Wojny światowej do służbywWojsku powołano dużE Iiczbę psów z wyszko|eniem użytkowym, za
wyjqtkiem cuołowych reproduktorów isuk hodow|anych, które pozostawiono u hodowcóW d|a da|sfej reprodukcji'
Nie mniej W fazie końcowej Wojny, któla tocfyła się na teienie Niemiec zaginęło w]e|e Wartościo\łych egzemp a.
|zy,lym bardziej' że wdano rozkaz niszcfenia Wsfystkiego co wartościowe, aby nic nie dostało się W ręce
nieprzyjaciela.

Po || wojnie ŚWiatowej sVjak iwsfystkie inne organizacje społeczne w podzie|onych Niemcfech poddana
jest kulate|i władz okupacyjnych W posfcfegó|nych regionach ' W okresie tym umiera następca lotrristrza na
fote ILJ plezydenta sV . d r Roesebeck oraz wie|o|etni dylekto r sV Fritz schae||el. Nowym Przewod n iczącym zostaje
c' Katzmairf |Vonachium' który pełnitę funkcję do 1956 r, a W kaźdej.ze stref oku pacyj nych powołano Wiceprze.
wodniczqcych. W 1946 loku zorganizowano dwie Wystawy Główne . jednQ W Hamburgu W strefie brryjskiej i
drugq W Monachium W strefie amelykańskiej' Do roku 1954 nie \łybiera s]ę zwycięfcy, a jedynie usta|a się
czołówkę psóW, któryrr plzyfnaje się ocenę VA. (Vorztjg|ich aus|ese)' W 1950 roku na Wystawie w Bremen i w
1951 W Ludwigshafen Wśród tej grupy psóW znajduje się RoLF v. osnabriicker Land, pies któryjest zwornikiem
dwóch najpotężniejsfych do dzisiaj konarów drzewa genea|ogicznego.

RoLF v. oŚnabŃckel Land Alf v Nodtelsen

BODO v. Lieiberg
MUTZ, MARKO v.Celler Land, LASSO di Val Sole, QUANTO, CANTO v Arminius

od 1956 do 1971roku funkcję prezydenta sV pełnidrWerner Funk' W 1955 r. We Frankfurcie nad Menem
ponownie zostaje plzyznany t}tuł zwcięzcy, którym zostaje ALF VNordfe|sen. pies z do|nego konaru drfewa
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genealog cznego zwanego linlE MIJTZA v.d.Pe ztierfarm.
W |atach 1967 ' 1968 w hodow|i Von der W enelau p. Wa|tera lvlalt na lodzq slę dwa mioty, z których

najwyb tn]e]sze psy stanq się dwoma potęŹnymi konarami drfewa genea|ogicznego. Sq to Q|JANTo i cANTo
v'd.Wienelau' Te obydwa psy majE W sobie ty|e ,'siły genetycznej'', że z różnymi sLrkami dajq naprawdę wyl]itne
potomshło. Syn Qt]ANTo . zwycięzca świata D cK V. ADELoGA i z ko|eijego syn . róWnież z!łycięzca świata
GRANDo V' Patersweg dajĘ pocfqtek Iinii Wybitnych reproduktorów z hodow|i Tlienzbachta|' W kolejności ELcH'
FAX' GUNDo po nim rozgalęz]enie na BoND, MANDo, ZANK' cAGo i  drugie na JACK V. Tr ienfbachta| CASH
v. wildsteiger Land.

QUANTo kryje suki n]e ty|ko z Niemiec. szwajcarska suka SARA V'Sonnenl]elg daje f n m przepięknego
psa o lównie przepięknym imien]u LAsso di va| so|e' czy|i Lasso f Do|iny Słońca' Jakież piękne słońce
musiało tam śWiecić' aby Ulodzlł się tak wspaniały pies. Popatrzmy się na zdjęc e. Ten pies równ eż dzis]aj
Wyglylvałby Wystawy' W 24 |ata po swoim urodzeniu' Nie był fwycięzcą śWiata, gdyż ponownie W |atach 1974.
1977 powróciła moda na n]e przyznawanie tytułu zwycięfcy, a jedynie na usta anie cfołóWki VA. Był on w niej
zarówno W 1976jak i 1977 roku. Jego wnuk QUANDo V Armlnius będz e fwycięfcq świata w ]atach 1985 .

86 z tej inii będz]e jeszcfe 3 zwyc]ęzców świata'
od 1971 do 19a2 r Prefydentem sV był dr chlistoph Rumme|' propagator jak najszerzej po]ętej demo.

klac]], a po nim Wyblanym fosta| brat Wa]tera Malt ina. Helmann Mart in prowadfqcy hodow|e V Wienerau'
Niewqtpliw]e tych dwóch braci.] dwie hodow|e W enelau Arminius odcisnęły największe piętno na pogłowiU
owczarka nlemiecklego w ostatnim dwudziestoleciu.

Ze wspomnianego powyżej Lasso, poprzez cL FA V'Haus Beck P|RoLA i |RKA V.Arminius w 1981 r' rodzi
s ę URAN V.Wi|dsteiger Land, pies który będzie miał największy wpł'v na hodow ę owcfarka niemieckiego W
|atach 8o.tych i poczqtkL] 90'tych' A prawdę mówiqc to najw ęksfy Wpływ miała suka PALME V' Wi|dsteiger
Land matka zalówno QUAND0 jak URANA'

Po wybudowaniu muru ber ińskiego następuje lozłam W idei rofwoju tej rasy' Hodow|a owczarka niemiec.
k]ego W NRD nabiera fabarwien a po tycznego. Jako że W jej granicach fna|azła s ę Turyngia' więc prawo bytu
ma prawie że Wy|qcznie owcfarek o umaszcfeniu szalym, tak]m jak pierwotne owczark f Turyngii' Kontakty
hodowców z obt] cfęści Niemiec sQ sporadyczne' Krycie enerdowsk ej suki leprodL]ktorem z RFN wymaga
przełaman a niesamowtych barier biurokratycznych i ideowych (do historii przejdfie krycie na pasie granicznym
pod czujnym okiem Vopos z NRD i w zasięgu sna]peróW na Wieżycfce)' Takich klyć w okresie istnienia NRD
była znikoma iIośó. Z cfotówki śWiatowej w hodow ] enerdowskiej Wykolfystany fostał jedyn]e BERND V'L]er.
berg brat zwycięzcy f 1967 r' . Bodo' By|i oni synami VELLo V'sieben Fau]en . Wnuka Wspomnianego ]uż RoLFA
v.Osnabrr icker Land. W NRD byla to oddzielna l in ia hodo\dlana.

Te kiIkadziesiqt Iat izo|acj spowodowało wyhodowanie W NRD fL]pełnie innego formatu owcfarka niemiec.
kiego' Przysadzisty' o dość dobrym kośćcu i bardzo krótkim, a W niektórych Wypadkach nawet krecim Włosie' ze
słabo zaznaczonym ktębem i skośnym zadem. Również kqtowanie końcfyn pofostawiało Wie|e do życzenia' Jeże|i
pojawił sięjak ś inny typ' to Wiadomo było' że jest W nim spora domiesfka krwi zachodniej. Mia|a jq większość
zwycięzców Wystaw z tych Iat' Nie mniej zwiqzek owcfalka Niem eckiego W NRD' kielowany przez Wie|e Iat przez
nomen omen Gerhalda .l\,4alxa poś\łjęca| Wie|e \łysiłku W propago\łanie Wyższości o\dczarka ''enerdowsk ego'''

Po zjednoczeniu Niemiec nastapił masowy fakL]p materiału hodow|anego W fachodn ej części nowo połq'
czonego państwa. obecnie bardzo rzadko w rodowodach Widać ś|ady hodow] enerdowskiej '  cfasamiw trzecim'
ub w czwartym poko|en u pokaże s ę jeszcze jakaś suka f faznacfeniern DDR' RóWnież n6 Wystawach swiato.
wych jestjeszcze baldzo mało uczestn kóW ze wschodnich Landó!ł' Z czasem na pe\łno się to WyróWna'

W ciqgu stu Iat od swego falożenia sV stało się najpotężn ejsfq olgan facjq kyno]ogiczna jednej lasy na
świec]e. Na kon ec 1899 roku, a Więc roku za|ożenia stowarzysfenie to |iczyło 60 członkóW' W ciagu 10 |at ch
cfba wzros|a do 1600, po zakończeniu I Wo.Jny św|atowej p|zek|oLfy|a 1o.ooo. by w roku 1985 przekroczyć

100'000' od samego zalania organifuje Wystawy kyno|og czne, które sq wystawami ty ko jednej rasy psóW .

owczarków niem]eckich' Już w 1899 roku by|o ich 14' a w dfiesięć |at późn ej 37, na których zaprezentowano
prawie 2 ' o00 psów. W atach dz ewlęćdzies iatyc h od bylva s ię co roku po n ad 200 wystaw' na ktÓ rych prezentowa.
nych jest ponad 20.000 psóW' od 1903 roku odb}Ąłajq s ę egzaminy na różne stopnie psa obrończego. W
pierwszym roku na 10 egzam nach oceniano 17 psów, po dzies]ęc u latach na 65 egzaminach oceniano 494 psy'
W Iatach obecnych przeprowadza się rocznie prawie 15'0oo egfam nóW W których udział bierfe około 50'000
psów.

W chwiLi obecnej W sV zlzeszonych jest ponad 100'o0o cfłonków skupionyĆh W ponad 200 kolach |oka|'
nych (ortsgruppe), które z ko|e \dchodzE W skład 19 okręgó\ł (Landesgruppe)' W księdze rodowodowej sV
zarejestrowano do tej poryjuz ponad 2'00o.000 owczarków n emieck ch (n e W cza s ę tutaj owczarkóW Wyhodo.
wanych w NRD.

W c qgu tych 100 ]at wyg|qd owczarka niem]eckiego zmlenił s ę. Hornad, Boewu|f, Hektor' Luchs to na
dfis ejsfy dzień kunde|ki owczarkopodobne, których pe|no puszczonych samopas na u ]cach. Co spowodowało
fatem takq zm anę wyg|qdu zewnętlznego owczarka niemieck ego'

Po pierwsze i najważnie]sze to osobowość Maxa v' stephan tza' Jego romantyzm, a|e także ijego wizjoner.
stwo' W ówczesnych różnorodnych w pokroju psach potrafił dostrzec ob ekt swoich marzeń' I na tych swoich
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marzeniach o psie uż}tkowym ustanowić wforzec rasy' w swych głóWnych założen]ach do dzisiaj niezmienny.
Pewnym korektom u|egły deta|e' A|e podstawowy tlzon Wzorca: format' proporcje, plzebieg górne.j i do|nej ]inii,
kqtowanie i wleszcie kinematyka ruchu pozostały bez zmian'

W ciqgL] tych stu |at pojawilo się wie|u innych Wybitnych Właśc c]e i psóW i hodowców, bo głównle na nich
oparta jest stluktura sV, W ostatnlm trfydziesto|eciu niewqtp|iwie najznakomltszym z n]ch by| Walter Martin
prowadzqcy hodow|ę V.d' Wienerau, a|e to temat na oddzie|ne rozważania, nie mniej ca' śW]at kyno ogiczny miał
niesamowite szczęście' że owczarkiem niemieckim zauroczony został Właśnie nie kto ]nny jak lotmistrz MaX V.
stephanitf. swiętujqc j u bi|eusz na przełomie dwóch tysiqc|eci pamiętajmy, Źe w hodow|i plzede Wszystkim Iiczy
się lnwencja i wizjonelstwo, którymi do cechami tak obficie został obdarzony zalożycie| rasy'

Zdjęcźa Opracouanie:
wiesłau ziemeckiArcrJixaum SV

W Sieradzu - 7 s erpnia 1999 r. (w
przeddfień Wystawy oWczarkóW Nie
mieckich) odbyło się zolganizowane
p|zez za(zad K ubu oN szko|enie
sędz]ów ekstelieru oN'
Najważnlejsfyrn punktem spotkania
był wyk|ad' który wygłosił sędzia sU
P Felten.
G|ówne prob|emy, jakie rozpatrylva.
no dotyczy}y techn ki sędz owania, a
W szczegó|ności ujedno|icenia spo
sobu oceny eksterielu. Równie Waż
nq sprawq porusfona pooczas (on
ferencji by|y krJ,,telia ocen' a co się
z tym Wiqże zasady ustawiania staw
ki. omóW one fostały podstawowe
czynnik majqce Wp|ylv na przyzna
wanQ ocenę' a W szczegó|ności
wady: wyrazu, wydelikacenia, imfa
tyczności, posta\dy, gólnej do|nej
I ini i ,  psychiki '  Na zakończen e szko

Szkolenie Sędziów
|enia sędz a pokazał, jak Wyg|qda w W ocenie pracy psa' sędzia może
Niemcfech przeg qd hodow|any (We. odpowiednio ocenić psychikę psa
dług regu am nu schH1)' Dokladnie jedynie W przypadku so|idnej i uczci
opisał' jak ocenia się pozoranta i Wej pracy poforanta' Pełny profesjo.
psa. Zwrócił szczegó na uwagę na na|ifrn pozoranta pozwa|a sędziemu
Współpracę pomiędzy sędziami i w|aściwie ocenić psa.
poforantami. Przed próbq obrony Xursokonferencja w sieradzu choć
każdy sędfia powinien dokładnie krótka, była baldzo owocna' szkoda
WJ,łłumacfyć, czego oczekuje od po. że na 26 powiadomionych sędziów
zoranta' aby Wykluczyć sytuację kie. ty|ko 10 zechciało Wziqć w n]ej
dy błqd poforanta może zaszkodfić udzial'

a.l


