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pierwszego
ija w tychdniachrównesto at od zarejestrowania
w księgachrodowodowych
owczarka
niemieckiego'
Prawiewszyscymiłośnicy
tej rasywiedzą'żebyłnim HoRANDV' Grafrath'owczarek
niemieckiz rodowodem
n| 7' czy|izB t |zB oznaczaW skróciezuchtbuch'czy|iksięgęhodow|ana)'
W niejoestrowanesq w ko|ejności
ws4ystkieurodzonei zgłoszone
owczarkiniemieckie
Jaka bytagenezatej rasy?
przezwiee tysięcy|at.Byłon pierwsfymudomowionym
Pies obcował
z człowiekjem
zwierzęciem'
szczep
psóW z któlychWybrano
protop|astóW
pochodfił
owczarkaniemieck]ego
z psów pasterskich'które na co dzień
pomacały
poprzezWie|opoko
w pracypasterzomowiec' W sposób natura|ny
enioweobcowaniez czlowiekiem
nabyłon i zakodował
w genachtakiecechycharakterujak
czujność,
nleufność,
odwagę'karnośó
i opiekuńczość'
owczalkiw różnychczęściach
Europymiałyróżnewarunkipracyi zwiqfanQz tym różnqbudowęanatomicznq'
Inaczej
wyg|qdał
Wypasowiecna roz|egłych
łqkachi pastwiskach,
]naczejnagórskichha|ach,a inaczejjeszczena
obszarachz intens}Ąvnymi
uprawami
ro|nymi'
Takjakto mia|omiejscew dziewiętnastowiecznych
Niemczech'
Tam
stadoowiecbyłow ustawicznym
ruchuw poszukiwaniu
odpowiednich
terenóWdo wypasu,którymiz reguły
byly
poponyitp' W takichWarunkach
precyzyjn|e
pRez
rowy,poboczadróg,ścierniska,
stadomusiałobyó kierowane
pasterzamajqcegodo pomotydwa psy,któle mialydbaćo zachowanie
właściwego
kierunkuprzemieszczania
się stada.Przytakiejpracyowczalekprzebiegał
dziennieponad40 km' Pies ten nie móg|byćzbJ,tmały,gdyż
gdyżWówczasszybciejby się męczy|i nie
o\łcenie czu|yby prfedn m respektu'nie mógłbyćrównieżzby,tduży,
nadqżalzastadeń. lv|usiał
by stawć czołoewentua|nym
byćrówneżczujnyi odważny
dzikimrabusiommajqcym
psów zostałaWyseekcjonowana
ochotęna obiadzjagnlęco. z takichwłaśnie
średnich
naszarasa'
Hodow|qowczarkó\łzajmowa się od dawnapasterze'owczesnewarunkiżycia komun]kowania
się
powodowały
popuIacji
regona|izację
hodow|i.
suk byłykojarfonaz psamiW ramachniewie|kiej
występujqcych
w
danymoklęg!.Prfyniosło
to fa sobafnacznezróżncowanie\dygqduowczarków
niemieckich
na poszczegó|nych
pasterzekojarzy|i
terenach.Hodow|a
ta byłahodow|a
Wybitnie
uż}tkowq,
z sobqte psy i suk , które{ydawa|yim
prfydatnedo pomocyWwypasieowiec'
się najbardziej

Podstawowewykolzystanieowczalków. pomocw wypasieowioc
próbyorganizowania
od połowy
X|xwiekumożnazauważyć
się ruchukyno|ogicznego'
Jużniety|kopaste.
jeszczenielczne,hodow|e
psóW Pojawiają
rze i myŚ|iwizajmująsię hodow|a
się p]erwsfe,
amatorskie.
W 1859
psów,na którejzaprezentowano
prawie60 egzemp|arzy
rokuWAng|iiodbyta
się pierwsza\łystawa
takichrasjak
psóWskierowanyjeŚt
poczqtkowo
seteri pointer'W Niemczechruchmiłośn]ków
takżeWstronęras angie|skich,
ple|wszezw]qzki.
a e zwo|ennicy
owczarkazaczynaja
zakładać
16 grudnia1891 r' powstajezwiqzeko nazwie'PHYLAX'. Do jego założycie|i
na]eże|i
m.in' rotmistrf
Rieche|rnann,
hlabiaHahnorazma|arzzwierzątD' Beckmann.DziałaIność
tegofwiqfkuograniczała
się w dt]żej
pożadaną
mierzedo Niemiecpółnocnych
] środkowych.
Najbardziej
WóWczas
cechąpsa stałysię stojqceuszy'
nawetkosztemuż}'tkowości'
PodstawowQ
bazahodow|aną
stałsię typowcza a z Turyngii.Wko|orzeszarymze
stojqcymiuszami'Pozatym byłon z regułypsem małym,przysadzistym'
Pasterzez Turyngiiwietlzqcdobly
przestawi|i
interesbłyskawicznie
hodow|ę
na masowQ,niezwlacajqcuwagina potrfebęse]ekcji,by|ety|ko,wy.
produkować''
i sp|zedaćjaknajwiększQ
i|ość
szczeniqt'Pogońza tympsem,jak go WóWczas
nafywano''Luksuso.
wym''odbylvała
się kosztemuŹ}tkowości'
co spowodowało
wie|esprzecfności
w fwiqzkuPHYLAX,któly zakoń.
przedkońcem1894 roku'Nie mniejpierwszykrokzostałzrobiony.
czyłswojadziała|ność
ldea zorganizowania
się miłośników
owczarka,którychIiczbasta|erosłapozostała
nada|ż},1ła.
W tym czasiew oko|icachFrankfurtu
nad t!4enem
wybijał
się kojechodow|any
VonHannau,a w samym
para hodow|anq
Frankfurcie
von sparwasser.W Hannaupodstawowq
byławóWczassuka.PR|MAoraz pies
PoLLUXurodzony
W 1891 r (jegoojcembyłpies pasterskiRoLAND,a matkqsuka pasterskacoURAGE).
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W kojcu tym byłatakże szara suka SCHAFERMADCHENVon Hannau' Wymien]onepowyżejsuki i pies
w!ĄVodzasię od psów pasterskichzTuryngii'Po schafermódchen iPol|uxierodf s ę W 1893 roku KASToR, który
kryje suki w kojcu sparwasser' W 1895 loku daje on miot z sukq LENE Von Sparwasser.wylvodzqcqsię równlei
od psóW pastersk ch. Z tego m]otuznane sq dwa psy: LUCHS V'Spalwasseer pofostaje w rodzinnymkojcu'
nabywcyi po WeLuperypetiach,już
natomiastdrugi pies o imienlu HEKToR zostaje sprzedanyprzypadkowemLr
jako HEKToR V'Linksrheintrafia do hodowcyW Heidenheimo nazwiskuE]se en' lvlaon arnatorskqhodow|ępsóu
a swój kojec nazylvaVonder Krone i ma w nim parg hodow|anq.zakuplonaWTuryngiiMAR i sALl Von der Krone.
Kojec V'd. Klone ryskuje sporą sławęi na pochodzącestqd psyjest spory popyt'

LUCHS v. Sparwasser
HEKTOR v.Linksrhein
v.Grafrath
HORAND
wówczasHEKToRAV.Linksleinzostajesprfedanyza 2o0 marek(p us
W dniu 15.01'1898rokutrzyletni
jako ad utant w pułkucięŹklch
22 marki ''zawyż]/wien
e'') lotmistrzowiMaxowi v. stephanitz. Rotmistrzsłużqcy
rajtaróWW Kó n . Duetzzostałprzed k ku aty,W czasie rnanewróWwojskowychfafascynowanyWidokiernkierd a
owiec, który by| prowadzonyjakna wojskowejpaladzie przez pasterfa i dwa psy' Zwrotw |ewo,zwlot \d prawo'
całyklerde|przemieszczałsię szybko i zgodne za skinieniem aski pastelza' MajqcywóWczasnieco ponad30 |at
of cer byltak urzeczonytym Widokiem,og|qdanymz perspektylvykońskiego siodła'że postanowiłnabyćtakiego
psa' W 1989 roku lozstał się f unformem rotmistrza' Plzyczynkem do tego byłjego ś|ubz aktorkq Maria
Wagner.który nie był.]o końca akceptowanyprzef jego zwierzchnkóW.Teraz byłsfczęś|iwyi wo]ny'W Górnej
Ba\łariifakupił15 morgo!łymajqtekGrafrathWgmin e Xottge]sering.Najpierwkup łsukę nieznanegopochodze
Byłon
nia, która nazwałFREYAV. Grafrath,a gdy zobaczy|HektoraV' Linksrhein,róWnieżpostanowiłgo kL.rpić'
niewatp|iwieromantykiemzauroczonyrnwiz]qpsa pasterskiegoi użj,tkowego.po placach organ]zacyjno.przygo
towawcfychw dniU 22.04.1899 r. W Kar|sruhefarejestrowałWraffe s\łoimprzyjacie|emAńhurem Meyeremze
Stuttgartu ''vetein fiir Deutsche schaferhunde'' czy|itłumacfqcnaj' po|sk .'Stowarzyszenied|a o\łcfarkóW
i pastelfy rotmistrzzostałwybranypierwNiernieckich'.'Natychmiastprfy|aczy|asię do nich grupka hodov]có\ńJ
prfewodniczącym.
sfym
Hektor,który otlzymałnowe imię HoRAND v. Gra'tath pod takirn imieniemWsfed| do h]stoliikynologi]'
]ak mże.psem by| Hektol . Horand? o ]akich cechach ? Ze stalego fdjęcia trudnoto odczytać'oddajmyfatem
HorandaI
głossamemuMaxowiV'stephanitz'który po dwudziestu
Iatachod fakLrputak W 1919 r' opisylvał
''lh, 1l)ll1xl?l ! l L z ! l |s i |)tL ! 1l ! 1. |k |l )l l c z t, s|l )L l , , t 1 t ) ' . | c i ( l i l ) | ) s , ] l | ^ | l s ł , l
J]1l(, l'(L'. 1ts\ 1 l l ! . |4|). h )6l L , ]l l \, sl )k |)i L i ! ]. z I) k , l ] l . . ) L z) l l i ś L x , . , i t t : ( ) ] ] L | | ) | ) l | t !l ' i l k r l ' o '
l'4,|łs.1|i1k.cr(i,'kll'..cllL!Llzisk,i!z!!unl,lki|,l,
s. | 1lLha!l}n, t!k s: k l l |(, l Y|)k , i \h 1l i c . |, k k , l '|'s 1l L]
tL.\o ilsttl.)ik : l)tz?cttd
t| . lJkl!]]prz\ ll'()|l c |']l k \k ||u n fl )k 'q , l l
D| i,x)h)urd'N!l I l 1]||l \)sl |l s. l l l '|l . t|tl l l l ! 4! . L , : k il
)l)l)s!n]]ik. l}dr l z i k s z |'. (l ! ||l . l '|'k tIxti t|k 1xl n ! bt l , . t t t l , l , 1 , !| | )
| htfn1]1szJ}\ Lttd l b k o i ]1'|rh ! 1! L ]. : i 'l th , . (k , tl i '. l !s | pl , f l , | c i J . i ' L i | Ż a l
t| Y| h,| il| 1!s| | ,l u 'i c . l |, tt. ()z k . )s. L l k l n l q (, tl '1ś ( i L i | ' l . ] c z| , s k ) k | k ż f ź | ( ' . l h) ( 4
| 1| 'ć. | 4()ps1| ': ': . ])b ): ś 1|tl ! ')l l L z 1]s 1i ?l i s . . h ! l L ni ?
,1\ h!icj)k]l}i(t| , ). k (, z \, n d )} . \i l } s|'|')1k l (l . i l al } i 1 ] i bl l ( ) t l s . c z, c ś l i l | ' ) ' l t ( i |
h)'I tl |, l t.1l\ )}.Iipasl l !szn i. lsż'),, 1)\L1n

na jego uźytkowość,
na cechy psychiki.Doprawdy
cóż za pięknyopis swojegopsa' I jaki nacisk położony
psóW
do
naj
naszychczasóW SWiadcfy
być
adekwatny
epszych
tak
opis
mógłby
wysokości
W
kłębie
fa Wyjqtk]em
qglośc
o
c
wlorca'as}.
lo dob||niF
. założonoksięgęrodowodo!ła'w
Wraz z powstaniemsv. bo takiego sk|ótu zacfęto powszechnieuźylvać
psy
została
sujqcych
do
SV cfłonkóWPodn|
pod
l
sukizap
się
zacfęto
rejestrowaó
ko|ejnyrni
numerami
której
''2''
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zarejestrowana
suka kupionaprzezV. stephanitzalównieżz hodow|iV.d.
Krone MARI v, Grafrath.
gład.
Jakierejestrowano
Wówczaspsy?Byłto kong|omerat
najróżniejsrych,
psóW'f ogonamiprostymi'podniesionymi
ko, sforstkoi długowłosych
i pier.
Ścionkowato
zwiniętymi
na grzbiec]e,
z uszamistojQcymi'
miękkimii kłapcia.
stymi,z umaszczeniem
czarnym,czerwonym
i blue- merle,psy i suki pochoprlednosdw.
dzacez hrzyżówek
z wiIkamidIa
och.ory.,ak
wówclasLwaŻano
ka'-Wmiarerejestraclinowyc1osdwpowięks&łasię księgarodowodowa'
plzyczymw pierwszym
okresieko|ejność
numerównie miałanic wspólnego
psyi suki starszei młodsze.
z datqurodzeniapsa' Rejestrowano
Pod nume'
rem151 zarejestrowany
zostałdfiadekHoranda,słynny
PoLLUX'a pod153
ojciecHoranda XASTOR.Pod numerem155 zarejestrowano
brataHoranda
jużLlJcHsA V. sparwasser'Na zdjęciachmożnasię dopa'
Wspomnianego
trzyćpodobieństwa
obu braci.W owychczasachnagminnebyłozmienianie
imionpsom i sukomw momenciezm]anywłaścicie|a'
sprawiało
to bardzo
duźoklopotuprzy prowadzeniu
księgilodowodowej
i d ategoteżpo ki|ku
|atachWprowadzono
zasadę,obowiqfujqcq
do dniadzisiejszego,
żeimiępsa
wrafz przydomkiem
hodow|anym
zostajemuprzypisane
na całeżycie,nieza
RotmistrzMax Ł stephanitz |eżnie
od i|ości
W|aścicie
], którychbyzmieniał.
z dwóchbraciulodfonychW kojcusparwasser.Holandplzebiłsię W liniachmęskichi od niego!łWodzi
się drzewogenea|ogiczne
niemieckich'
sam rotmistrzMaxV'Stephanitf
owczarkóW
mówił,żebyłon szczęś|iwq
gwiazdąhodow|i.
Wprowadzenie
Horandado hodow|i
zbiegło
się f uśWiadomieniem
sobieprzezhodowcóWza|et
przefnich psóW.Towłaśnie
psóWpochodzqcych
i wad hodowanych
skrzyżowanie
f Turyngii,
z regulysfarych,
przysadzistych'
psami
ze stojqcymiuszamiz dużymi
z Wurtembergii,
utrwa|enie
Występujqcych
w obu grupach
za|eti konsekwentne
\łystępujQcych
w obu grupachWadpchnęło
e|iminowanie
naprzódhodow|ę
owczarkanie.
glonoswoichczłonkóW
mieckiego.RównieżsV poszerzyło
f 13 w 1899 do 1215 WosiemIatpóźniej'HoRAND
przekaz,vał
swojeza|ety,a szczegó|nie
swq psychlkęcórkomi synom,f którychnajznamienitszym
byl HEKToR
pod
głóWnej
V.schwabenzarejestrowany numerem13, któly zostałzwycięzcą
\łystawy
owczarkóW
niemieckich
w loku 1900 i w następnym
1901' ajego plawnuk,RoLANDV starkenbulgWyErylvał
te \łystawy
w |atach1906/
1907' zwycięzcqW 1909 rokujest syn Ro|andai zwycięźczyni
z 1906 r' GRETELUckermark. HETTELlJcker
m a.
Po córce Horandai MadamV'd.Krone. TEKL| V.d'Krone
orazHektorzeV.schwaben
urodzilsię w 1899 r' BoEWULF'zin'
bredowanyna Horanda2.2' jeden z najsłynniejszych
i najbar.
poczqtkurasy(dałon Wsumie280
dziejznanychreploduktorów
potomków).
farejestrowanych
Wksiędzerodowodowej
ze Wzg|ę.
du na lośćpotomstwa
możnaby nawetmówićbardziejo szcze.
pie BoeWLr|fa
niżo sfczepieHoranda,tymbardziej,źeze Wzg|ę.
du na k|asępotomstwaimięBoewu|fstajesię bardzomodnei
przyprzeg|qdaniu
Iiniigenea|ogicznych
wie|oklotnie
spotykamy
przydomkach
się z tymimieniemprzyróżnych
hodow|anych'
Po.
nieważ
wóWczasbardzowie|unowychmilośników
owczarkanie
zdatosobie sprawyz funkcjiprzydomkahodowlanego,
a wielopoMarzajqcesię w WleIurodowodach
krotniewidziało
imięBo.
ewu|f,powstaje'trwajQca
do dzisiaj|egendajakoby
Wła.
].eszcze
protop|astQ
ściwym
lasy byłwłaśnie
Boewu|f'tym bardziej'że
jegosynem,urodronym
w 1903 r po suce WALPURGA
BOEWULF SZ 10
v. Nahegaujest zwycięzcaz 1905 r' BoEWULFV' Nahegau'Podobnie
przodkaWIiniimęskiejna|eżatoby
rozpatrujac
najstarszego
mówićo potomstwie
Po||uxa
a nie Horanda,któly był
jegoWnukiem.
To,żedo dzisiajmówisię o Holandfiejakoo protop|ascie
rasywynikaz na|eżytego
udokumento.
potomstwa,
wanialodowodowegojego
z tego,żema on udokumentowane
a również
dwiegeneracjep|zodĘów.
f
. vtlycięzca
iiniiHorandai HektoraV'schwaben
w 1906 rokuLlJcHs V. Ka|smuth
Wylvodzl
się urodzony
Wetz|a|
z
1908 roku,którybyłjednym
f najpłodniejsfych
reproduktolóW
Whistoriirasy dal 1788 synówi córek i zapocfat.
kowalsłynnq
|inięhodow|ana
V'd.Klimina|poIizei.
pocho.
W poczQtkowym
okresieWykorzyst},Vano
szerokqbafę hodow|aną
suk pasterskichbez usta|onego
psów
dzenia'z pcyczynnatu(a|nych
krytoniektóresukiw bardzob|iskichinbredach'
f baldfiejznanychWóWczas
niespokrewnionych
f Horandem
na|ełvlymienić
JoRGAv'd.Krone.zwycięzcę
wystawyz 1899 r' orazARlBERTA
v' Graf|ath.fwcięzcęzt904 l'. W hodow|iwykorzystano
róWnież
ojcaHoranda.Kastorai dfiada' Po||uxa'
Z tei
IiniipoprzefLLrxaV'sparwasserWylvodzi
się zwycięzca
z ]at1911 . 1912 NoRBERTV'Kohwa|d
syn BoEWULFA
v.Kohwald
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LUCHSv.Kafsmuth
WetzlarSZ 3371,

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

Nie do przecenieniajestjednak ro|a'jakq W tworzeniurasy odegrałfałołcieLi Wie|o|etnlprezydentsV.
rotmistrzf\4axV. stephanitz' Możnaśmało powiedfieó,że byłon n]e ty ko romantykiem'faurzeczonymtq rasą'
a|e iwizjonerem. Plzecież ustanowionyp|zez niego wzo|zec w s\łychfałożeniachobowiqzujedo dzsiaj' od
pierwszegoloku Umiejętne k]erujerozwojemrasy' od 1899 r organizujeIicfne\dystawyowczarkóW.jużW pierw
szym roku byłoich 14, na których prfedstawionodo oceny 220 psóW. a na jednej z nich Głiwnej wybiera
zwycięfcóWby|ogenia|nympomys|em
zwycięzcę w danyrnroku. organizowaniecorocznychwystawi Wyłanianie
rotmistrza' Miałmoż|iwość
ocen całejcfołówkirasy, a jednocześniehodowcymog skonflontowaćswoje osią.
gnięcia z innymi' NastępowałWaltki przepłylvinformacjiiwymiana dośWiadczeń.
Powodowaloto WyróWnan]e
pogłowiapsów ] stałypostęp w hodow|i.
Do tego postępu przyczynił
się niewqtp Wie obow]qzekuzyskiwaniaIicencjihodow|anychoraf obowiqzek
egitymowan]as]ę świadectwem
Wyszko]enia,co zostałoWprowadzoneW k ka |at po założeniusV' owczarek
niemiecki zyskujecoraz większe uznanie nie ty|kow św]eciekyno|ogicznym,
a|e róWnieżzaczyna być masowo
owczarki
wykorzystylvany
w po|icjii wojsku' któle zakładająWłasnehodow|e'Po|icja zaczyna Wykorzystywać
niemieckiejako psy służbowepomocneWWa|cez rosnqcąprzestępczoŚciqfwiqzanaz rozwojemWie|kichmiast'
W 1910 roku powstajew Grtjnheidepierwsza na śWiecieszko|a przewodnikówpsóW oraz hodow|iiszko|enia
owczarków niemieckichjako psów po|icyjnych.Komendantemtej szkołyzostaje komisarz Konrad Most' który
jako pierwszyzapoczqtkował
eksperymentynaukoweWszko|eniupsóW.oplacowane plzez niego zasady szko|e.
nia w zakresie pracyWęchowejobow qzLljqdo dnia dz]siejszego
Hodow|apsów d|a po cji W Glu nheide prfybleraprzydomek hodowa ny yon .ler N mlnalpolizei')e) poczq
Wetz|alo imieniuIELL V'd.Krimina|po.
tek]estściś|e
związany
f ulodzonym
w 1909 l synemLuchsaV'KaIsmuth
|izei.' Luchs jest W 4.tym poko|eniupotomkiemsyna Horanda' HEKToRA V'schwaben,fwyc ęzcy f |at 1900'
krwi, które dopiero co
1901, a|e W jego rodowodziew każdympoko|eniuspotykamysię z sukami ,,śWieżej''
zosta|yujętew ks]ędzerodowodowej.
zdjęcie 7a
TELL v.d.Kriminaloolizei
HEKToR by|pierwszymkonarernod głównegopnia rodowodowego'A ejużw 1atachcfterdz estychtracion
na znaczen]u'Drugikonarrozpoczynas ę od zwycięzcyf1909r HETTELAVL]ckermark.Ten druglkonar przetrwał
od ]ego fnam ennego potomka,który sam
ażdo dn a dzis e]szegoi nazy\]Vanyjest
Iinq Ml'|TzA V'd.Pe|ztierfarm
za da|ekoW prfysztośói powróćmydo pierwszych
z ko|eibylWiqzad|emk] ku daIszychgałęzi.A|e n]eWybiegajmy
lat naszego wieku,
karlerę' gdyżw następnymroku !łygrywaGłównq
Protopasta hodow|ipoLicyjnej
Te| robi błyska\d]cznq
co byłoprfycfynqtego zwycięstwa'
Wystawęowczarkówn emieckich' Dzis]ajtludno \łyjaśnić
Byó możew Niemczechw] he|mowsko'bsmarkowskichtakjakWe Wszystkichkrajachsystemuautokratycz'
no po|icyjnegogórę wzięłata ',jedyniesłuszna|]nia'''lak byłotak było,W każdymlazie Te byłpsem dużymo
dobrfe zaznaczonyrnkłębie.Jako reproduktoldał on 293 potomków\dtym urodzonegow 1911 r. psa o imieniu
ltJNG TELL V'd'Kriminapo|izei.Po|icjipotrzel]nebyłypsy duźei na takie psy zostajenastawionata hodo!ł|a'Jung
Te||jest bardzoWykorzystnvanym
w hodow|ipo cyjnej reproduktoremi d aje plaw e 1000 potomkóW.Lecz wkrót
ce okazuje się, Źe psy wyhodowanez tej Iinii sq znacfnie przeroŚnlęte,na cienk]chdługichnogachze strornyrn
katowanierr'co Wyrdżn|e
!t|dai nd ld]ęc|a(h'
Zdjęcie a
KING v.d.Kriminalpolizei
Nie ty|kopoIicjalnteresowa|asię owczarkaminiemieckimi'trafiajqone róWnieżdo służbyWwojsku.Wraz
z wybuchemI Wojnyswiatowejznajdu]qsię na p]erwszej|inii frontu. Dzisiaj nawet trudno Wyobrazićsobie do
jakjch zadań możnabylo użylvaćpsów Wystarczypow]edzieć,że armia niernieckawykorzystałaponad 20.000
osów' a armla francuska około15.00o'
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Pies przenoszQcygoĘbie pocztowe

Pies,,kablowy"

przenosił
Na zd]ęciupokazanyjest
owczarek'któryw specja|nych
kieszonkach
na odciętep|acówki
fronto.
we gołębiepocztowe,które hastępn]e
wracały
z me|dunkami.
owczarkisluźyly
kabl te|efo.
takżedo rozwijania
nicznych'do Wynajdnvania
rannychna po|achbitew'a takżedo donoszeniaamunicjina p]erwszq|inięfrontu'
Ponieważ
z reguły
byływysy|ane
tam,gdzienie mógłdotlzećżo|n]erz,
Więcchybato od tej poly móWisię o
jako o czymś
po|ecenla
Wyraźnie
nieprzyjemnym
i uciqżlwym'
A|eowczarkiz chęcq Wykonylvały
,,psiejsłużbie'',
swychprzewodników
c]eszacs]ę,żesię nimiczłowiek
zajmuje.
Ki|kako|ejnychat po wojnieto nada|utrzymylvanie
w hodow] psa typuwysokego' na długich
nogachze
przodui tyłu.
stromymkqtowaniem
Takityp psa można
ZsRR. Nosi on nafwęowczalkawschod.
]eszczedzis]ajzobaczyóna terenachbyłego
nio.europejskiego'
niejest wprawdzie
zarejestrowany
W Fc|,a|eu naszych\dschodnich
sqsiadóWodb}vajqs ę
Iicznieobsadzanewystawytej
odmianyowczarkóWsam miałemmożność
obejlzeniaichWtlakc e IWszechzwiqf.
kowejWystawyowczarkówNiemieckich
w 1989 r w f\4oskwie'
Jeszczew !92l rokuzwycięzcĘ
GłównejWystawyzostajed|ugonogi
HARRASVd'Juch'pies f Wyszko|e.
przełom.
niem po|icyjnym,
a|e powo|iW hodow|iowczarkówW Niemczechzb|iżasię Wyraźny
WŚród hodowcóW
corazczęściej
i głośniej
słyszysię has|opowrotudo źródeł
hodowi, powrotudo pielwotnego
typupsa,szaregoo
prawidlowych
proporcjach.
panujący
Wie|kikryzysekonomiczny
w |atachdwudziestych
na całymśWiecie
odbiłsię róWnież
na hodow|i
w Niemczech.
Następuje
o|brzymi
WzrostIiczbycz|onkówsV, którymjednakprzyśW]ecajeden
ce||jaknajszybciej
pokryćsuki isprzedać szczenięta,aby podreperowaó
swój budżetrodzinny.Mimo We|uostlzeżeńze strony
WladzsV bezp|anowe
rozmnażanie
owczarków
dobiłosię bardzoneElatywnie
na poziomierasy.Abytemuprzeciw.
pierwszqw historiiKomisjęHodow|ana,
dzia|aćpowołano
kIó!'aw t922 r' Wprowadzita
obowqfek Iicencjid a
reproduktorów
a od 1923 r' rozcqgnęła
ten obowiazekrównieżna suki.
Z okazjiJubi|euszu
25Ieciaswego]stnieniasV kupujeW1924 roku majątekossig na Do|nych
Łużycach
nieda|eko
Gór|itz,do któregoprzenosisię PrezydentsV MaxV'stephanitf'Majątekten stajesię najedenrok
miejscempracyRotmistrza,
m ejscemhodow|i'szko|eniai badańnad owczarkem niemieckim'N estetyówcze.
sna trudnasytuacjaekonomiczna
zwiqzanaz największyrn
kryzysemekonomicznym
nie pozwo|iła
na dłuŹsze
utrzymanle
majqtku'któryzostajesprzedany'

KarmienieŚzczeniątw ossig

Mierzenie i ważeniesfcfeniat
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Równ]eżrofpocfęte tutaj prace hodow|anepo|egajqcena dokładnychzapiskach ko ejnych faz rozwoju
konkretnychwynikó\łfe wfg ędu na zbyt krótki okres ]ch prowadzenia'
szczeniqtn]e mogłyprzynieść
Nie mniej byłto impu|sdo rozpoczęcia nowegorozdziałuW hodow|iowczarka'
W 1925 roku WystawaGłównaodbwa s ę We Flankfurcien/Me
nem' Stałasię ona punktemzwrotnymw hodowliowczarkaniemieckie'
go' PrezydentsV MaXV' stephanitzna zwycięzcętejprestiżowej
Wystawy
Wiekościpsa KLoDo V'Boxberg'',|ego
ojciec ER|cHv'Gra.
wybieraśredniej
fenwerthbyłzwyc]ęzcqW 1920 r', i Iiniamęska wylvodz]się od Horanda'
natomiast Inia żeńska od ]ego brata Luchsa v'sparwasser' poprzez
(S2735),DEWETABarbarossa(52630)i SIEGFRIE
PRINZAv.Karlsruhe
DA v.Jena Paradies (521339

RotmistrzMax v,Steohanitz
w swoim

KLoDo v.Boxberg

v.Boxberg
KUNOv.Boxberg
KUNO

gabinecie w Ossig
V'Glafrath'któ
Wywodfi
s ę równieŹod AtJD]FAXA
częśćrodowodu
ry reprezentujecałkowicieobcq pier!łotnqkrew Na fdjęciach powyżejprfedstaw]onyjest zaróWnoK|odojak i
jego brat KtJNo V'Boxbelg. K|odo byl psem o któryrn słyszałchyba każdyWlaścicie|
owczalka niemeckiego
nteresujacysię ras4' Byłto pierWszyprze|omw hodow|irasy'0n sam w niach rodowodowychpozostajejedynie
punktem'bez bocznychodgałęfień'a|ejuz jego syn t]TZV.HausschLittingzwycięzcaz t929 by|drugim !łęzłem
poczqtkujacymko ejne konary glóWnegopnia genea|ogcfnego' Poprzez swoich synóW DUXA ] HAssANA \łypro
Wadziłdwie Iinie,z któlychjesfcze w końcu Iat s edemdziesiątychWywodzłysię psa VA' z IiniiDuxa Wyllodz się
zwyc]ęfcaz 7970 |. MARKo V'ce er and' WybiegamjL]żdo obecnychczasów' aby pokazaćnatura|nyroz\łój|ub
od WynikóWwystaw fwiazanychf
teżzanik poszczegónych Iin rnęskichowczarkaniemieckiego,W za|eŹności
tym trendóWhodowlanych.obecnie pozostałyjedynietrfy Iinie' Hodow|ao!łcfarkaniem eckiego zostaje bardzo
szybkofwiazana ściś
e ze szko|eniempsóW W atach dwudziestychowczarkiniem eckie mogłyt]zyskiwaćnastę'
pujEcestopn e wyszkolenia:
HGH o es Dasterski
schH Diesobrończv
pies sanitariusz
SH
p es wolenny
KrH
l\'lH
Dies meldunkowv
BIH- Drzewodnik
niewidomvch
pies po cyjny
PH pies po|icyjny
PDH . służbowy
SuchH pies tropacy
do hodow|ipod Wzg|ędempsychicznymprzewidziane
Dla psóW bez tak]egowysfko|enia,kwa]]fikujacego
adnotacjęZpr za|iczonetesty' Hodow|aowczarkanierniec.
byłytesiy hodow|anei po ]chzdaniu pies otrzymywał
kiego od poczEtkuoparta byłao fasadę hodow|ipsa użytkowegoio tym nigdy nie Wo|nozapominać' Druga
połowaat dwudziestych pierwsze |aia trzydziesteto okres intens),wnejpracysV. Ks ęgi rodowodoweW Augs.
bllrgu prowadziwówczas Dylektor schae|ler i to df ęki jego pracy i zespo|u |udzi,którymi kieruje W oparciu o
W}tyczneod RotmistrzaVon stephanitza powstajeobszerna dokumentacja,Wtym równieżfotograficfna'dzięk
o tym poczqtkowymokresie hodowi' Ważnymfadaniernjest
której możemymieć obecnie bogate Wyobrażenie
równieżodpowiedn]epropagowanielasy' Już w 1902 facfęto wyda!łaniew|asnegoczasopisma sVzeitung,
któle do dfisiajjest podstawowymźródłeminformacjid a Wszystkichcz|onkóWsV. Kosztywydawana tego czaso'
pisma sa W czone W rocznqskładkęczłonkowskq.
Rotmistrz MaX V' stephanitz um era 22 kw]etna 1936 w 37 rocznicęzałożeniaprzez niego sV. Zosta.je
pochowanyw rodzinnymgrobowcuW Dreźnie'W ostatnich |atachs!łegożycianie mógłsię pogodzićf nowyrn
przeciwko,'no!łym
SV'
funkcjonar]uszom,'W
porzqdkiempoIitycfnymw Niemczech]ostro Występował
W 1933 r do wladuyw NiemczechdochodziNarodowoSocialistycrnaRobotniczaPartia Niemiec (NSDAP)
okres W hodow|i] Wykorzystanlu
Poczqtek 22.|etniegokoszmaru w historii Niemiec, a takżenie najśWietniejsfy
owczarkóWniemieckich.Poszcfegó|nymk|ubomras odebranoprawoprowadfeniaksiag rodowodowychi założo
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no jednQWspó|nqksięgę'W 1935 r Reichssportfdhrer
WydajerozkazzniesieniastarychnazwStowarzysfeń.
ZamiastVeleinf[jrDeutscheschóferhundepowstajeFachschaft
fl,]rDeutschescheferhunde
(organizacja
zawo.
dowaowcfarkóWNiemieckich).
Brakfatołcieiarasyw tychciężkich
czasachjestsfczegó|niebo|eśnie
odcfuwa.
na' W następnyrn
1937 r. organifacjekyno|ogiczne
fostajqusuniętez resortusportui przekaza|edo zwiazk|)
(co
HodowcóW
DrobnegoInwentarza
Rzeszy ciekawetak samoprzyporządkowane
byłyorgan]facje
kyno|ogiczne
w byłejNRD)'Byćmożesamafrniananazwynie miałaby
takiegofnaczenia,gdybyna cze|etej organifacjistanqł
po|itycznych
kyno|og.
Niestetyze wzg|ędóW
zosta}nimhodowcadrobiu.W okresietymza najważniejsze
uznawa.
no \łyszko|enie'
Z tego okresu pochodziWymógświadectwa
wyszko|enia
d|a uzyskaniaocenydoskonałej
na
pojęcie,'Hodow|a
wystawach'
W tymteżoklesie.wprowadzono
Lrżytkowa''
d|atychpsów,któlychlodzicei dziad'
kowiemieIiświadectwo
Wyszko|enia'
powołano
W cfasieIlWojnyświatowej
do służbywWojsku
dużEIiczbępsówz wyszko|eniem
użytkowym,
za
pozostawiono
wyjqtkiem
cuołowych
reproduktorów
isuk hodow|anych,
które
u hodowcóW
d|ada|sfejreprodukcji'
Nie mniejWfaziekońcowejWojny,
któla tocfyłasię na teienieNiemieczaginęło
w]e|eWartościo\łych
egzempa.
|zy,lym bardziej'żewdano rozkazniszcfeniaWsfystkiego
co wartościowe,
aby nic nie dostałosię W ręce
nieprzyjaciela.
Po ||wojnieŚWiatowej
sVjak iwsfystkieinneorganizacje
społeczne
w podzie|onych
Niemcfechpoddana
jest kulate|iwładzokupacyjnych
posfcfegó|nych
W
regionach' W okresietym umieranastępcalotrristrzana
foteILJplezydenta
sV . dr Roesebeckorazwie|o|etni
dylektor sV Fritzschae||el.
NowymPrzewod
niczącymzostaje
c' Katzmairf|Vonachium'
którypełnitęfunkcjędo 1956 r, a Wkaźdej.ze
strefokupacyjnychpowołano
Wiceprze.
wodniczqcych.
W 1946 loku zorganizowano
dwieWystawyGłówne. jednQW HamburguW strefiebrryjskieji
drugqW MonachiumW strefieamelykańskiej'Do roku 1954 nie \łybieras]ę zwycięfcy,
a jedynieusta|asię
czołówkępsóW,któryrrplzyfnajesię ocenęVA. (Vorztjg|ich
aus|ese)'W 1950 rokuna Wystawie
w Bremeni w
1951 W Ludwigshafen
Wśród
tej grupypsóWznajdujesię RoLF v. osnabriickerLand,pies któryjestzwornikiem
dwóchnajpotężniejsfych
do dzisiajkonarówdrzewagenea|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 funkcjęprezydentasV pełnidrWernerFunk' W 1955 r. We Frankfurcienad Menem
ponowniezostaje plzyznanyt}tułzwcięzcy, którym zostaje ALF VNordfe|sen. pies z do|negokonaru drfewa
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genealogcznego zwanegolinlE MIJTZAv.d.Peztierfarm.
W |atach1967 ' 1968 w hodow|iVon der W enelau p. Wa|teralvlalt na lodzq slę dwa mioty, z których
najwybtn]e]szepsy stanq się dwoma potęŹnymikonaramidrfewa genea|ogicznego.Sq to Q|JANToi cANTo
v'd.Wienelau'Te obydwapsy majE W sobie ty|e ,'siłygenetycznej'',żez różnymisLrkamidajq naprawdęwyl]itne
potomshło.Syn Qt]ANTo. zwycięzcaświataD cK V.ADELoGA i z ko|eijego syn . róWnieżz!łycięzcaświata
GRANDo V' PaterswegdajĘpocfqtek IiniiWybitnychreproduktorówz hodow|iTlienzbachta|'W kolejnościELcH'
FAX'GUNDo po nim rozgalęz]enie
na BoND, MANDo,ZANK'cAGo i drugiena JACK V.Trienfbachta|CASH
v. wildsteiger Land.
QUANTo kryje suki n]e ty|koz Niemiec. szwajcarskasuka SARA V'Sonnenl]elgdaje f n m przepięknego
psa o lównie przepięknymimien]uLAsso di va| so|e' czy|iLasso f Do|inySłońca'Jakieżpiękne słońce
musiałotam śWiecić'
aby Ulodzlłsię tak wspaniałypies. Popatrzmysię na zdjęce. Ten pies równ eżdzis]aj
gdyżponownieW |atach1974.
Wystawy'W 24 |ata po swoim urodzeniu'Nie byłfwycięzcąśWiata,
Wyglylvałby
jedynie
powróciła
przyznawanie
zwycięfcy,
a
na
usta
anie
cfołóWkiVA. Byłon w niej
1977
moda na n]e
tytułu
V
Armlnius
będz
e
fwycięfcq
świataw ]atach1985 .
zarówno W 1976jak i 1977 roku. Jego wnuk QUANDo
jeszcfe
3 zwyc]ęzcówświata'
86 z tej inii będz]e
od 1971 do 19a2 r PrefydentemsV byłdr chlistoph Rumme|'propagatorjak najszerzejpo]ętejdemo.
hodow|e
V Wienerau'
fosta|bratWa]teraMaltina. HelmannMartinprowadfqcy
klac]],a po nim Wyblanym
piętno
Arminius
odcisnęły
największe
na pogłowiU
Niewqtpliw]e
tych dwóch braci.]dwie hodow|eW enelau
w ostatnimdwudziestoleciu.
owczarkanlemiecklego
Ze wspomnianegopowyżejLasso, poprzezcL FA V'Haus Beck P|RoLA i |RKAV.Arminiusw 1981 r' rodzi
Land, pies który będzie miałnajwiększywpł'v na hodowę owcfarka niemieckiegoW
s ę URAN V.Wi|dsteiger
poczqtkL]
|atach8o.tychi
90'tych' A prawdęmówiqc to najwęksfy Wpływmiałasuka PALME V' Wi|dsteiger
LandmatkazalównoQUAND0jak URANA'
Po wybudowaniumuru ber ińskiego następujelozłamW idei rofwojutej rasy' Hodow|aowczarkaniemiec.
k]egoW NRD nabierafabarwien a po tycznego.Jako żeWjej granicachfna|azłas ę Turyngia'więc prawobytu
ma prawieżeWy|qcznieowcfarek o umaszcfeniuszalym, tak]mjak pierwotneowczark f Turyngii'Kontakty
z RFN wymaga
hodowcówz obt]cfęściNiemiec sQ sporadyczne'Krycie enerdowskej suki leprodL]ktorem
przełamana niesamowtychbarier biurokratycznych
i ideowych(do historii przejdfiekrycie na pasie granicznym
pod czujnymokiem Vopos z NRD i w zasięgu sna]peróWna Wieżycfce)'Takichklyć w okresie istnienia NRD
w hodow] enerdowskiejWykolfystanyfostałjedyn]eBERND V'L]er.
byłaznikoma iIośó.Z cfotówki śWiatowej
.
berg brat zwycięzcyf 1967 r' Bodo' By|ioni synami VELLo V'sieben Fau]en. WnukaWspomnianego]użRoLFA
v.Osnabrricker
Land.W NRD bylato oddzielnaliniahodo\dlana.
wyhodowanieW NRD fL]pełnieinnegoformatuowcfarka niemiec.
Te kiIkadziesiqtIat izo|acj spowodowało
kiego' Przysadzisty'o dośćdobrym kośćcui bardzokrótkim, a W niektórychWypadkachnawetkrecim Włosie'ze
słabozaznaczonymktębemi skośnymzadem. Równieżkqtowaniekońcfyn pofostawiałoWie|edo życzenia'Jeże|i
pojawiłsięjak śinnytyp' to Wiadomobyło'żejest W nim spora domiesfka krwi zachodniej.Mia|ajq większość
zwycięzcówWystawz tych Iat' Nie mniejzwiqzek owcfalka Niem eckiego W NRD' kielowanyprzezWie|eIat przez
poś\łjęca|
Wyższości
o\dczarka''enerdowskego'''
Wie|e\łysiłkuW propago\łanie
nomen omen Gerhalda .l\,4alxa
fakL]p
materiału
hodow|anego
W
fachodn
ej częścinowo połq'
Po zjednoczeniuNiemiec nastapiłmasowy
państwa.
Widać
ś|ady
hodow]
enerdowskiej'
cfasamiw trzecim'
czonego
obecniebardzorzadkow rodowodach
jeszcze
jakaś
poko|en
pokaże
f
faznacfeniern
DDR'
RóWnież
n6
Wystawachswiato.
sę
suka
ub w czwartym
u
jestjeszcze
pe\łno
Landó!ł'
Z
czasem
na
się
to WyróWna'
wych
baldzo małouczestn kóW ze wschodnich
jednej lasy na
ejsfq
olgan
facjq
kyno]ogiczna
W ciqgu stu Iat od swego falożeniasV stałosię najpotężn
to
|iczyło
członkóW'
W
ciagu
10 |at ch
60
świec]e.Na kon ec 1899 roku, a Więc roku za|ożeniastowarzysfenie
p|zek|oLfy|a
przekroczyć
po
1o.ooo.
by
w
roku
1985
zakończeniuI Wo.Jnyśw|atowej
cfba wzros|ado 1600,
100'000' od samego zalania organifujeWystawykyno|ogczne, które sq wystawamity ko jednej rasy psóW .
owczarkówniem]eckich'Jużw 1899 roku by|oich 14' a w dfiesięć |at późnej 37, na których zaprezentowano
prawie2 ' o00 psów. W atach dz ewlęćdziesiatych odbylvas ię co roku ponad 200 wystaw'na ktÓ rych prezentowa.
nych jest ponad 20.000 psóW' od 1903 roku odb}Ąłajqs ę egzaminy na różne stopnie psa obrończego.W
pierwszymroku na 10 egzam nach oceniano 17 psów, po dzies]ęcu latach na 65 egzaminachoceniano494 psy'
W Iatachobecnychprzeprowadzasię rocznie prawie 15'0oo egfam nóW W których udziałbierfe około50'000
psów.
W chwiLiobecnejW sV zlzeszonychjest ponad 100'o0o cfłonkówskupionyĆhW ponad 200 kolach |oka|'
(ortsgruppe),
nych
które z ko|e \dchodzEW skład 19 okręgó\ł(Landesgruppe)'W księdze rodowodowejsV
zarejestrowanodo tej poryjuz ponad 2'00o.000 owczarkówn emieck ch (n e W cza s ę tutajowczarkóWWyhodo.
wanychw NRD.
W c qgu tych 100 ]at wyg|qdowczarka niem]eckiegozmleniłs ę. Hornad, Boewu|f,Hektor' Luchs to na
dfis ejsfy dzień kunde|kiowczarkopodobne,których pe|nopuszczonychsamopas na u ]cach.Co spowodowało
fatem takq zm anę wyg|qduzewnętlznegoowczarkaniemieckego'
Maxa v' stephan tza' Jego romantyzm,a|etakżeijego wizjoner.
Po pierwsze i najważnie]sze
to osobowość
pokroju
psach
potrafiłdostrzec ob ekt swoich marzeń' I na tych swoich
w
stwo' W ówczesnychróżnorodnych
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marzeniacho psie uż}tkowymustanowićwforzec rasy' w swych głóWnychzałożen]ach
do dzisiaj niezmienny.
Pewnymkorektomu|egłydeta|e'A|e podstawowytlzon Wzorca:format' proporcje,plzebieg górne.ji do|nej]inii,
kqtowaniei wleszcie kinematykaruchu pozostałybez zmian'
W ciqgL]tych stu |at pojawilosię wie|uinnychWybitnychWłaśc
c]e i psóW i hodowców,bo głównlena nich
oparta jest stluktura sV, W ostatnlm trfydziesto|eciuniewqtp|iwienajznakomltszymz n]ch by| Walter Martin
prowadzqcyhodow|ęV.d'Wienerau,a|e to temat na oddzie|nerozważania,nie mniejca' śW]at
kynoogicznymiał
niesamowiteszczęście'że owczarkiemniemieckimzauroczonyzostałWłaśnie
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się lnwencjai wizjonelstwo,którymi do cechami tak obficie zostałobdarzonyzalożycie|rasy'
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Szkolenie Sędziów
jak Wyg|qda
W Sieradzu - 7 s erpnia 1999 r. (w |eniasędza pokazał,
w W ocenie pracypsa' sędzia może
przeddfieńWystawyoWczarkóWNie Niemcfechprzegqd hodow|any
(We. odpowiednioocenićpsychikępsa
mieckich)odbyłosię zolganizowane długreguam nu schH1)'Dokladnie jedynieWprzypadku
so|idneji uczci
p|zez za(zad K ubu oN szko|enie opisał'jak ocenia się pozorantai Wejpracypoforanta'Pełny
profesjo.
psa. Zwróciłszczegóna uwagęna na|ifrnpozoranta
sędz]ówekstelieru oN'
pozwa|a
sędziemu
punktemspotkania Współpracę
pomiędzysędziamii w|aściwie
Najważnlejsfyrn
ocenićpsa.
poforantami.
byłwyk|ad'który wygłosił
sędzia sU
Przed próbq obrony Xursokonferencja
w sieradzuchoć
P Felten.
każdysędfia powiniendokładniekrótka,byłabaldzoowocna'
szkoda
G|ówneprob|emy,jakie rozpatrylva. WJ,łłumacfyć,
czegooczekujeod po. że na 26 powiadomionych
sędziów
no dotyczy}y
techn ki sędz owania,a zoranta'abyWykluczyć
sytuacjękie. ty|ko 10 zechciałoWziqćw n]ej
W szczegó|nościujedno|iceniaspo dy błqdpoforantamożezaszkodfić udzial'
sobu oceny eksterielu. Równie Waż
nq sprawq porusfona pooczas (on
ferencjiby|ykrJ,,telia
ocen' a co się
z tym Wiqżezasady ustawianiastaw
ki. omóW one fostały podstawowe
czynnik majqce Wp|ylvna przyzna
wanQ ocenę' a W szczegó|ności
wady:wyrazu,wydelikacenia, imfa
tyczności,posta\dy,gólnej do|nej
Iinii,psychiki'Na zakończene szko

a.l

