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ABC hodowliowczarkaniemieckiego
Ę7achowan

e gatunku'a zatem wiedfia|nymf adaniem'któremLl
nie
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łat!łosprostaÓ' Hodow|ajest Wie|.
ce lnteresujacadfledzinq' której ni.
się na fasadzienaturaInej
se|ekcji, gdy nie możnaslę do końca nauczyć
naturalnegodoborupar,a zatemnaktórajest Źlódłemcoraf to nowych,
gdzie
tura nej rj,$Ja|izacji, zwyciężajq n espodzlewanych
dofnań. HodoWa
najs Iniejsreosobniki.Rylvalizacja
ta spraw a wie e radościz\łiqzanychz
toczy s ę nie ty ko Wśródsamców, obserwacjqrozwojuf]zycfnego psy
które, gdy nie wystarczysamo wy. chicznegoszczeniqt,ale takżepowo.
straszen e rywa|a, staczajq przed du]ewre|erozczarowań,gdy natura
aktem kopu acji wa|ki, ma]qce na nie będze zgodnaz naszymioczeki
ce|uwy|onićspośródsiebie zwcięz
wan ami, ub teżgdy dobrzezapo
cę tego najsiIniejszego'
a|eróWnież W]adajqcy
się szczeniaknie Wyrośn
e
gdyż
pełn
pięknegopsa' Hodow|a
Wśródsuk'
te słabszeei mlno
na w
Wanesqjużwcześniej
ze stada i nie Wymagarównieżzdyscyp|inowania
potrafiqzainteresowaósobq samca' przyprzestrzeganiu
regulaminu
hoA nawetjeźe|i
zostanq pokr',te wydadzqpotomstwo,to majqdużepro.
b|emyz ochlonq swo ch młodych
plzed czyha]qcymna nie siIn ejszy.
I
mi drapieżnikami.
Przyrodasama
stymuIujeWten sposób dopuszcze'
jedynlenajsilniejszych,
niedo rozrodu
J
najodporniejszychpartnerów,fdoI
nychdo przekazanianajwartościow
szego zestawu genow swemu potomst!łu'
|naczejWyg|qdato W hodo\d stero.
Wanejprzez człowieka'To on decy. dowianego'któly powinienodpowiajej pozionrowi.
duje o tym' które sam ce fostanq daćaktuaInemu
pokrt'tei on dobiera do nich sarn- 0 hodow|i,
a n]eo fwykłym
lozmna
cóW Każdaorganizacjahodow|ana' żanillrasy' możemymó!ł ć dop ero
cfyto psóW,czy koni, czy teżgołębi Wtedy,gdy potomstwo nie będzle
Lrstalakrlteria jakim powinnyodpo- gorsze od rnatk, a o sukcesie hoWadać samice i samce, aby były dowIanymjedynie wóWczas' gdy
dopuszczone
do reprodukcji'
Także szczeniętapo dorośnięc
u osiEgną
dIaowczarkówniem eckich oboWią. lepszewynikinaWstawach iw szkozu]qzasady przeg|adu
hodow|ane |eniu od swoiej matki. Że tak po}
go, który decydujeo zakwa lfikowa mowana hodo\r]
a jest sztukq prze.
niu danegopsa czy teżsuki do ho
konałosię na Własnejskórze Wieu,
dowli.
fwłaszcza poczqtkujqcychhodow.
Najprostsrymsposobernhodowl cóW' którzy rnimopos adanla odpoprzezbardzo małe jest rofmna W]edniej
suki nie dochowa się po
''h''
ŹanierasyplŻyprfypadkowym
wyko n ejwybitnegopotomstwa.A|ejakaż
rfystaniufwielfqt spełnajacychwy' satysfakcja dla hodowcy,gdy psy
mogi selekcj hodowlanej.Ale ho- pochodfqcefjego hodow|izajmujE
doWIa zWielzqt, a szczegó nie wysokie lokatyna wystawachi z po
owczarkaniemieckiegonie jest tym wodzeniemzdająegzaminynako|ej
zwykłym
rozmnażaniem
rasy'Hodow. ne stopnie psa obrończego'A|eja.
jest
pewnym
la
w
sensie sftukq, każ satysfakcja da hodowcy' gdy
przez
któranieustann]e
musi byćrozwlja potomstwopo wyhodowanych
na lulepszana,Hodowlajest odpo nlegopsach i sukach,nawettych,

t

Iu

I

t
u

którychWłaścicieIami
sa innihodow
cy uzyskujqtakie sukcesy'
szcz},temsukcesu hodowIanegosa
psów
zwycęstwana Wystawachtych
i suk' których zaróWnoojclec i mat
ka pochodzqf !łłasnej
hodow|i'
A|e
tojestjużapogeum jak prześ
edzi
slę WynikiWystau
n e Wie|uhodow.
comsętouoarc.
Abydojśćdo tych pierwszychsukce.
sóW hodowIanychtlzeba pośWięcić
wieleczasu energ na wychowanle
suk , na uczestnictwowwie u wysta
Wach'na pogłębianie
swejWiedfyz
rakresuanatomili genetyki,awresz
c e na kr}tycznąocenę swojejwła
snej suki ina dobór optymanegole'
proouKtoTa.
Na pewnoW hodo\ń]potrzebnajest
pewnadoza szczęścia,
a|e ]jemu
pomóc'
trzeba
Przede wszystkim
przez dok|adnqzna]omość
wzorca
rasy,budowyanatomicrnejoraz pod
stawowychzagadnieńgenetyki'Po.
przez krytyczneuświadomienie
so.
biewad !łłasne]
suki. a|eteżpoprzef
doceniene jej zalet.
Ki]kasłóWo genetyce
Abystaćsię hodowcqna|ełfnać nie
ty]kobudowęanatomcfną iWforfec
owcfarka niemieckiego,aIe lóWnież
zdawać sob e splawę z podstawo.
\łychprawrządfqcychdz edziczenlem
cech lodziców plzez potomstwo,a
podstawy
więc znać przynajmniej
genetyk.
U podstaw genetyk]|eg|ydoświad
czenia czeskiego zakonnlkaGrego
ra MendIaz krzyżowanem białego
czerwonegogroszku' Pra\łausta o
ne na podstawietych dośWiadcfeń
obowEzujqdo dnla dz]siejszego'
Za dr edricrenie danej cechy odpo'
wiedzalnyjestgen. Genyu okowane sq na chlomosomach plzy czym
każdygen ma sobie przyporzqdko.
wane mlejscena chromosomiezwa
nejakojego lokus. Pies ma 78 chro
mosomóW W 'kaŹdejkomórce psie
go organizmuznajdujqsię dwa kom
p|etypo 39 chromosomów.jedenod
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ijest przypisa drugimpoko|eniu
ojca,drugiod matki.Powstanieno- genemdominującym
otlzymaiŚmypod
włosa, wzg|ędem
!łegoorganizmuembrionupo ega ny do norma|nej
dłUgośc]
fenotypu3 psyz Włosem
napołqcfeniu
siękomórkirozrodczej natomiastgen ''w''(pisanymała|j. norma|nym
ijedenz długim,
nato.
jest
plzy.
genem
pod
genotypu
samicy' terą)
recesy\rvnym'
miast wzgLędem
1psa
samcaz komórkqrozrodczq
Włosa.
Pjes z jakohomozygotę
Takiekomórkirozrodcze
na4,!Vajq
się pisanymdo długiego
dominujQcą,
2 psy
.gametami.Każdaztychgametma normalnym
włosem
moźemiećkom. jako heterozygoty
i 1 psa jako hopo 39 chromosornów
f Umiesfczo binacjetej parya le i
ub mozygotę
reces}ĄVnq'
'WW",
połqczeniu
przykład
dotyczydziedzicze
nymina nichgenami'Po
,,ww'. 'ww' oznacza,żeod oboj Podany
chromosomy
z niajednej
cechyito Wsposóbuprosz
się dwóchgamettwolzysięzygota. ga rodficóWotrzymał
poczqteknowegoorganizmu'któla genamiklótkiego,twardego
włosa' crony.Tychcechjest u psa bardro
posiadajuź78 chromosomóu
że
odjednego
z
z nichdziedziczy
się
Za. ,,ww''ofnacza,
dużo,a każda
(obo
tem kaŹdyorganizmma dwa ceny dzlcóW
etnie od
njeza|eżnie
od dziedziczenia
się in.
warunkujqce
danacechę.Takiedwa małchromosomf genemkrótkiego nej' wzg|ędnie
też niektórecechy
genynazylvamy
parqa||eli.JeźeIite Włosa'a od drugiegof genemdłu. dziedzicza
5ięw śc]słym
splzężen]u
dwa geny odpowiadajqtej samel. giegoWłosai pies mawłosnorma|. z dziedziczeniem
sięinnycech
\dartoŚcidanejcechy np. obydwa ny'czy|ikrótkiitwardy,ponieważ
re. DIaosiqgnięcia
sukcesówhodowIa.
jednoIicie
\ryalunkuja
czalnyko|or cesylvnygen długiego'miękkiego nychistotnejestnietylkopornanle
Lrmaszczenia
nie możesię ujawnić'
JeżeIi fenotypusuki i psa, a e róWnieź
lch
-to w aspekcietej ce' Włosa
jednorodny
psa
powstaje
genotypóW
zwiążemy
ze
sobq
i
sukę,
niejestłatwe.
chy
organizm
teraz
co Wca|e
w hodowlirwieczyi homozygotyczny.
JeŹe|inato. f których kaźdema układgenów lstniejewprawdzie
miastjeden
z genówbędzie
warun. ''ww''to u szczeniqtotrzymamy
na. rzQtmetodaklzyzowan]a
wstecfne.
genotypu,
kowalkolorjednolicie
czarny,a dru' stępujące
moż|iWości
kombinacjiI go w ceIuokreślenia
a|e
gijednoIicie
szary,wóWczaspowsta'
w hodow|i
owczarkóWjest
onaprak.
gdyŹ
nie w zakrese tej cechyorganizm
SukaWw tycznienie do zastosowania,
niejednorodny
wymuszałaby
czyliheterozygotycz- szczenięta WwWw ww ww
kryce córkiojcem,Iub
genóW,ty|.
ny.z tychdwóchróżnych
matkisynem.RorszJ,,frowa
nie genouk|adygenów
u
szcze'
kojedenujawnisię WWyg|ądfie
ze. Pierwszetrzy
typuWodniesieniu
do kilkunajważ.
psa' Nafytamygo ge. niqtbędqfapewniały
włosnorma' nie]szych
Wnętrznym
cechjakdługiW|os,sztylv.
nemdominującym.
olugigenpozo. ny, dop]eroczwartyukładgenów nośćucha' p]gmentacja
tp' ]est
go spowoduje
stanieniejakoukryty- naz)4ramy
Wystqpien]e
dtugiego
wło moż|iwe,
Ieczwymagaobszernego
potomstwo materiału
genemrecesywnym.Możesię on sa' Jedynieprzyszłe
polównawczego
obejmujq.
jednakujawnić
poko. pierwszego
przod
Wnastępnych
szczeniakabędziem]a cegofaró\dnodwapoko|enia
jak również
Ieniach.W opisanymprzykładzie10w100%włos
norma|ntnatomiast ków i ich rodfeństwo,
je. wśród
potomstwa
pozostałych
owczalekniemieckiposiadajqcy
będq rodzeństwo
anaIifowanego
osobni'
den gen kolorucrarnego,a drugi mog' Występować
zaróWnoszczenlę Ra' a Iakżejego potomstwooraz
jak i z długimwło' plzodkóWi rodzeństwodrugiegoz
szaregobędziem ał umaszczenie ta z norma|nym
n]e. rodzicówpotomstwa'Dodatkowym
szale,gdyżgen ko|oluszaregojest sem. Długiwłosu owczarkóW
jestodriedriczony
popsach utrudnieniem
genemd.0minujqcym.
mieckich
w rozs4,frowan
iugenojest
plzykład
pastelskich
pochodzqcych
potu.
f
Powyższy
baldzo
typusq takiezjawiskawystępujace
gdyż
uploszczony'
wieIecechwarun. dniowych
Niemiec'którebyłypsami Wgenetycejak
mutacjeczyteżover'
kowanychjest
kilkomaparamialle- dużymi,bardzocfęsto z kosmatq crosing.N]ewnikajqcw ich istotę
powiedzieć,
|i'wśródktórychmożebyćki|kare. sierściq.
moźna
żepowodujq
one
przykładu
prostego
potomstwa
ces}4łnychl
a kiIkadominujqcych. Jakwidaćz tego
Wystqpienie
u
innych
Moż|iwości
dfiedzlczenia
stajqsię poWyg|adzie
zewnętrznym
nie moŹ cech niżwynikałoby
to z prfyjętych
zatembardziej
złożone.
nadokładnie
okreś|ić
uk|adugenów rasaddziedziczenia.
DIaplfykładuprześ|edźmy
i Możnabez zbytniejobavlyo pomyl
dfiedz!- Dlategoteżmówimyo
'enotypie
psówpod
czeniedługiego
Włosa'
JakWiadorno Sonotypre.
kę plzyjqć'ŹewiększoŚćz
jedynie
genetycznym
Fenotypemmożnanazwaćfespół Wzg|ędem
do hodow|i
dopusfcfane
sq
to hetelozy.
iajqcysięw Wyg|q. goty,gdzieWpalache||e|iwystępujq
owczarkiznolma|nym,
twardym
Wło' genówufewnętrfn
jak i re.
sem, Dlaczegozatempo rodzicach dziepsa.Jestto zatemuwidocznie- zarównogenydominujace
genówdominujących
z normaInym
włosem
rodzQ
sięcza. n]esię
oraztych ces}ĄVne.
Homozygotyczność
nawet
samiszczenięta
długowłose.
czasa recesywnych,któle pochodzqod w aspekciejednej
cechyfdarzasię
mijednoWmiocie,
czasamlWlęcej. obojgarodziców.Genotypemjest bardzorradko.Takimhornozygotycz
Przyjmijmy,
żedługość
wlosazwiq natomiastfaktycznyzespółgenóW nie W ubarwieniu
sfarym psernbył
jest
genem
psa.
przykła
zana
z
o symbolu,,w.
Powracajac
donaszeco
żyjqcyWNRDW atach7o.tychpies
jest
po któlymdoczeka.
Gen ''w,' (pisanydużq|iterĘ)
du dziedziczenia
długości
włosaW oLEV'Rundeck'
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no się ponad 1000 sfczeniqt i każ. byÓwjak największej
mierzedomi. rodzicóWKojarzeniepar hodow|a
de ztych szczeniqtmiałoumaszcze nujqcohornozygotyczny'
Jestto rów nych'Wktólychlodowodach
Wystę.
pod n eżwarllnkiem
niu szare. Psy homozygotyczne
uzyskania
baldzo pujqwspó|niprzodkowie
Wpiqtych,
Wzg|ędem
najważniejszych
cech eks
dobregopotomstwaw następnych ub dalszychpokolenlach
jest bezinterleru sq najbardziejposzukiwany pokoeniach.
mi partneramiw hodowli,dlatego Pierwsraz metodhodowlanych
sta- Hodowlawsobna,czylina nbred
tak dużqwagę na|eżyplzykładaćdo wia na całkowitqplzypadkowośćzb|iźa
niektórecechypsa do homo.
starannej obserwacji konkurencji tego Lrkładu.
Drugametodafnacz. zygotyczności
w zakresiecechpożĘ.
jego
potomstwo
,,Reproduktor
ufyskania danych'a|erównież
, nie zwiększamoż|iwość
zwięksfaniebez.
którajest rozgrywanana Wystawach takiejhomozygotyczności,
a najwięk pieczeństwo
Wzmocnienia
cechWa
pełnego szeszansastwarzatrfecia
k|ubowych'Rozsz}'frowanie
f metod, dIiwych,
gdyżWgenotypie
psa mogq
genotypupsa isuki byłodawnlej Hodowla
w inbredzie
byćukr}tegenyrecesywne
Warunku
zupełne niedo zrea|izowanla,
pochodfi
jqce
W dfi. okleś|enie
inbred
zj. an
niepożEdanq
cechęi mogEsię
slejsrych latach, przy obecnympo- ge skiego,po po|skuna|eżałobyonepołqczyć
w paręz takimisamy
fiomie badań genetycznychjest to powiedzieć
hodowIa
Wsobna(wj'nie. migenamiu suki.osiQgnięcie
suk.
moż|iwe,
a|ejeszczebardzokqsztow. mieckimInfucht).
jest
Jak]użpowiedfia. cesuWhodow|i
zwiqzane zawsfe
ne. Wed|ugmnie róWnież
k]onowa- lem ten sposób hodow|ipo|egana z ryzykiem,
którezaleźy
od stopnia
nie nle powinno być stosowane w kojarzeniu
2 sobqtakichparzwie. znajomoŚciprzodków
na którychsię
kyno|ogii,gdyżbyłaby to WóWczas rzqt' W którychrodowodach,
do inbleduje,a takźeich lodzeństwai
jedynie produkcjapsóW, a nie ho
czwańegopokoIenia
znajdujemy
tych potornstwa'
Trzebasobietakżezda.
prfodków'
dow|a'Ta niewledzapełnegozesta
samych
D|a ułatwien]a waĆsplawęz tegoco chcesię plzez
wu genóW dodaje hodow|iswoiste' okleś|ania
inbreduWprowadzonoinbredosiEgnqć.
sam rodowódjeszgo urokuniespodzianki,gdzie każdy zapisc}'frowy
wskazujqcy,
Wktórym cfe o nlczymnie śWiadczy'
JeŚt to
nowy miotjest oczekiwanyz lodzq. pokoleniuw obu rodowodach
pochodzenia.
znaj- jedynieśWiadectwo
Po
cymisię na przemianuczuciamina. dujEsię wspó|niprfodkowie'Przy. tych samychrodzicach,ba w tym
dfiei i obawy'gdziew każdymnowo. k|adowo
\łybierzrny
dwa psy,z któ. samymmioc]e
psy
mogasięzna|eźć
narodfonymszczenięciuWidfimy rychjedenjest rinbredowany
przeciętne,
na wybitne
i całkiem
a na.
przyszłego
championaigdfie w e|o. URANA
3 - 3, a druginaFEDoRA4- wetwadliwe.
Kryciejedyniena rodokrotniena różnychetapach hodow|i 3. Pierwszacyfradotyczyojca,
a dru- wód bez krj,tycznej
ocenyzaróWno
spotykajEnas gorrkierofczarowania. ga matki danegopsa. Zatem u własnej
suk jaki reproduktora
może
Podstawowe sDosobvhodowli
l\lożnaoperać się natlfech podsta'
wowychsposobach hodowli:
Hodowlibez nbredowej
'
.
Hodowliwinbredzie
.
Hodow|i
na iinię
Pierwszy-najprostszyrodrajhodow|i poleaa na kojarzeniuf sobq psa i
suki' W których rodowodach,do
czwartegopokoenia nie ma wspó|.
nychprzodków.
Hodowlaw inbredriepoLeCana ko
jarzeniuz sobq
majQcych
do
pokoeniaWspó|nych
tegoczwartego^Vielząt
przodkóW
Wreszciehodow|ana Iiniępo|egana
kojarreniu potomstwaz hodowliw
inbredzlez kolejnymireproduktora,
m]' które w swychrodowodachmajq
tych przodkóWna których byłdoko.
nylvanyinbred,
0siqgnięcie sukcesu hodow]anego
polega na uzyskaniujak najlepsze
go eksterierulpsychiki.Zatemuklad
genów na chromosomachpowinien

pierwsfegopsa lJranWystępuje
W pl2ynieśó
dużerozczarowanie'
oczy.
jegorodowodrie
w trzecimpokole, Wiście
istniejedużasfansa ufyska.
niuzalóWnoze stronyojcajaki mat. nia Wybitnych
szczenqt z kryciaw
ki. U drugiegopsa Fedorbędziewy inbredzie,
a|ejedyniewówcfas' gdy
stępował
wjegorodowodzie
poszczegó|ne
Wcfwar polÓWnamy
eiementy
tympokoleniu
odstronyojca
psa
iw Vze el(sterieru i suki z eksterierem
cim pokoleniu
od stronymatki.Cza, przodkana któregosię inbreduje.
samimamydo czynienia
z inbreda- Załóżmy
że sukę ALFĘ'która jest
mi typu:3 4,5 lub 4,4 - 5,5 itp.. wnuczkqRoLFAkryjemypsemWA
oznaczato, żejużna danegopsa XEM' któryjest takŹeRoLFAwnu
jednoz rodzicóW, k]em.czy na|eł się |iczyćz uzyska.
f inbredowane
było
w pierwszymprzykładzie
matka'a niemszcfeniątpodobnych
do RoL.
w drugimoboje rodzice.
FA? ocfywiście'
a e trzebafdawać
Inbred
1'1jest z naturyrreczynie- sobiesprawęrównież
z tego'żefe.
moż|
\i]y.|nbred7 - 2' |ub2 - t Io notypROLFAnie bytzgodnyz jego
kycie córkiojcem'ub matkisynem' genotypem'
JeżelzatempodWzg|ę.
Praktycznie
niestosowany.
Inbred2 demfenotypu,
czy|ieksterieru
byłon
.2; 2.3 ; 3 . 3 na z} ĄV ab|iskim
my
. nawetzb|iżony
do ideału'to o feno.
|nble d3 . 4 ;4 4 śr ednim , a 45 typiepotomstwa
decydoWać
będzie
i5.5 da|ekim'
Jeże]iW
rodowodachgenotypALFYiWAXA,a takżepraw
psa i suki ten sarnpies Występuje dopodobieńsiwo
skojaIzeniaodpo
w 2 pokoleniu,
genóW
a zatemjest lch Wiednlch
dziadklem,to sfczenięta
zinbredowa. Ponieważ
faróWnoALFAjak i WAx
ne sq na iego psa 3 . 3' gdyźicfy sEjużpotomkan]i
RoLFA'to fnajqc
się poko|enla
W lodowodzie
zinbre. zarównojego,jak równieżjego rc
oowanegoszczeniaka,a nie jego dzicówijegopotomstwo
oraz rodfi.
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cóW i lodzeństwo ALFY i W\xA' a być
możel ich potomstwomożemypo.
Ustaenie
kusić się o plzyb|iżone
genotypuROLFA,przynajmniej
co do
kilku istotnychcech. Przedewsryst
kim na|eżyzwracaćuwagęna pod
np.
stawowecechyniepożqdane,jak
pig.
miękkleucho'długiWłos'
staby
ment,wadypsychiklorazna istotne
Wadyanatomiczne krótki' ścięty
zad, krótka, spionowanałopatka
kqtowanie
itp'
umialkowane
KiIkakrotneWystqpienietakiejwady
\łśródtej wybranejpopuIacjipowin'
no skłonićhodowcę do głębszych
przemyś|eń
nad lyzykiem inbrędu'
Jeże|iu suki i psa, którym ma być
kr}ta Występujeta sama Wada' ub
jej znamiona,to kryciew inbredzie
przyniesiez pewnościa
utrwa|enie
tej wady' Powstajedużeprawdopo'
uzyskaniahomołgotycz.
dobieńst'/Vo
nościwoblębiegenóWdecydujqcych
o danej wadzie.Eliminacjatakiej
WadyWnastępnychpokoIeniachjest
znacznieutrudniona.za wielce ryzy-

kowneuważaminbledowanie'w Hodow|aw inbredzie,a szczegó|nie
Źe naszasuka hodow|ana linię moŹe przynieŚĆ
ciemno'''WiedzEc'
ROLFAje- szybki sukces hodow|any'ale rów
ma w swymrodowodzie
któryrów nieżniesieza sobqw]e|eniebezpie
dziemydo reproduktora,
RoL. czeństw czy zatemhodow|aWinbre
nieżma w s\łymrodowodzie
FA,nie znajqcani tegoreprodukto. dzie]hodow|ana Iiniękorzystna'Z
za jeszcze pewnościqtak. A|e na|eźyzdawaĆ
ra' ón]jegorodzeństwa.
moż|iwc
uważam
inbredc sobie sprawęz istniejQcych
bardziej
ryzykowne
przod
nieznanych
ścii Występującego
ryzyka skumu
wanienazupełnie
się cechniepożqdanychjak
ków,znajdujacych
sięw rodowodach |owania
się |i. lóWnieżmoŹeprowadzićdo osłabie.
suki i psa. Wówczasmożemy
iankq
i
W ta. nia psychikipsów,a takżedozmniej.
z
każda
niespodf
czyć
unikać. szenia płodności'
kimwypadku
Iepiej
inbredu
na Iinię
Hodow|a
i Wzmocnienie szczegó|nieuważniena|eł przyjrzeć
Jest to facieśnienie
psom'
nawie|okrotnymsię mocno z]nbredowanym
inbledupo|egajqce
poko|eniach
wad
n]żza.
tego Jeźe]imajQone Więcej
użyciu
w ko ejnych
psem
psa lubiegopo- |et'to z kryciatakim
na|eźa|o.
samegowybitnego
gdyżWVvyniku
inbre
tomkówbardzodon]egopodobnych' byzrezygnować,
zinbre. du utrwa]]ło
się Wnim WięcejgenóW
szczeniętaf takiej hodowIi
1' reces}Ądnych,
awięcW hodow|moŹe
dowanesa nategoreproduktora
.2
Więcejszkód niżkorfyści..
2,3|t.3,4| 2 '3 iId..P|zy|ąsi| przynieść
hodow|i
naIi.
niejszym
zacieśnieniu
y ed1 , 3 ' 5 .
nię otrzym uj eminbr
wiesła'u'l ziemecki
2,3,4,5.

WystawaowczarkówNiemieckich
światowa
Bremen25 do27 sierpnia2000

Byłato Wystawa
końcfacadrug]ety'
i jednocze.
siqcIecieery nowoż},tnej
śnierozpoczynajaca
drugiestuIecie
zarejestrowania
rasyowczareknie
miecki.Pamiętając
Wspaniałq
orga
Vlysta
nifacjęi oprawępoprzedniej
WyWKar|sruhe,
którabyłauwieńcze'

usptaewałem Doocenyw ruchuz przyczyn
niem1o0. |eciarasyspodz
po
(koniuzja,
lub
chorowystaw
e
tego.
wiedllwionych
się tegosamego
psów
się 8
i one
któramia|abyćkontynuacjq ba) nie zgłosiło
rocznej,
panowania
w sprawozdaniu
owczarka zostat odnotowane
niepodzielnego
wślódwszystkichin. w rubryce
e,Z.
niemieckiego
następne
sto
|at.
Nie.
Nie
dopuszczono
do oceny72psóW
nychras na
pozo
gdyż
tejvtystawy
nie spełniły
Wsfystkich!łyma.
sietyorganizacja
ia a|eo tym gańnatestach'
stawiała
wie|edożyczen
'
Ztej liczby
na Koncu,
.
t2 nie puściło
lękawai zo
Na poczatektrochęstatystyki:
k asachzgło stalyodnotowane
w rubryceT1
ogólemwewszystkich
27 za|iczyłotestyz
ocenqVvy.
szono 2101 psóW i suk, z czego '
1376, zatemfrekwen- starczającqi zostałyodnotowane
wystawiono
ja''o f2
około65%.
cjaWyniosła
psÓW:
testów i zo.
27 nie za]iczyło
K|asaużytkowa
'
T3
215, którymsędziap. stat odnotowanejako
Wystawiono
następujQce .
6 nie wykafałoopanowania
Petel lvleB|erprfyznał
po
w stro.
odpięciu
smyczyi ruszyło
oceny:
jego
plfed
pozoranta
atakiem.
nę
VA-9; V- 1 2 4 ; S G 2
jako
zostalyodnotowane T4.
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ZwycięzcyWystawySwiatowejBREMEN 20oo

Pierwszy dzień wystawy P|ĄTEK
glornadziwszystkichWidzóWWokó|
ringówna których przeprowadzane
sq testy' W tym roku byłyone prze'
prowadzanena dwóch odd2ieIonych
od s iebieterenach' jeden d|apsóW,
drugidla suk. Na tablicachustawio
nych przy Wejśc
ach na te tereny
podany był harmonogramtestó\^]'
lMoźnabyłoodszukać numer kata'
|ogowypsa oraz godzinę, o której
stanie do testu. Praca pozorantóW
l]yłabardzo dobra i bez zastrfeżeń
równomiernad a wszyst
k ch zwielzqt. Po raz
prerwszydo da szejoceny
0opuszczanow tym roku
jedynie te psy i suk]' któ
re testy za|iczy|yz ocenq
wybitnE dodatkowo na
komendę puszcfałyrę.
kaw.Jednatrfecia psóW i
suk tym \łyrnaganom nie
sprostała.pom mo, iżWie.

Iez n ch m ałoWyszko|enie
schH3.
od IattrwajądyskusjedIaczegotak
się d2 eje. lv]oimzdaniern' oprócz
tego' żefaktyczniepies możem eć
słabsfydzień,
tojesttoWdużej
mie
rze efekt szkoleniaI zdawaniaegra
minóWty ko na swo m terenle,a
przedewszystkimucfeniaobronyna
zasadzie aportowana rękawa' No
od ki ku Iat doszedljeszcfe Wymóg
puszczaniarękawaw momenciegdy
pozorantstan e spokojne.

8
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Wystawy.,,Reproduktor
ijego potomstwo',.
konkurencja
W soBoTĘ najciekawsza
45 swojepo
zgłoszonych

dej klasy.Na tablicachobok ringu
zostały
Wypisane
numeryWkoIejno.
ściw)Ą'ołania'
Zmianna czołov!rych
miejscachbyłoniewie|e'Najwięcej
mia|omiejscew k|asiemłodych
suk.
jako pierwsza została
Wywołana
sklas!'fikowanaostateczniena 4
była
miejscu'a 6'ta po Wnvołanju
dopiero13'ta.
grupysuki psóW
Iwreszcienaj|epsze
na głównejpłycie
k|as użytkowych
stadionu.
RóWnjeź
niewieIe
zmjanWczołówce.
MACK awansował
f czwartegona
trfecie,P|TTz dziewiqtego
na siód.
me,NEPTIIN
zjedenastego
nadzieWiqte. ostatnieVA, natomiastnaj.
Wjęcej
PAscHAV.d.Jahnhóhe
stracił
'
gdyżspadtz ósmegona piętnastel
zwycięzca
R|KKoRv'Bad.Bo||'
prrydzlewięciu
ocenachVAotrzymał
43 sztuki.
ocenę
V6'
Namnienajwięksfe
Wrażenie
W}Ą,var.
Ioka.
Węcejzmianbyłona da|szych
łaglupapóźniejszego
zwycięfcy.
tach.Najwięcej
fyskałDoNdicasa
Nobili o numerzekatalogowym
AREX. Niestetyza|icfył 7777' któty z da|eklegom]ejsca'
}|agadah|s
blwielokrotnle
do przc
|równieź przesuwany
testyz ocenq\'vyŚtalczaJqcq
Wwysta" du' aby ostateczniezajqćWysokie
n|emógtbraćda|ejudziału
miejsce
V14,
WygrałtJRsUs'
BezapeIacyjnie
Szartjasnopodpalany
budowyanato.
0prócz harmonijnej
micznejrównieżW
szybkimruchuna
smyczyl bez niej nie dałżadnych
sfans drugiemuTlM0' który|okatę
URsUsA v.Batu,a szczegó|nieki|'
jedynieswemu'szaremu
f
awdzięcza
ka idqcychza nimpsóWiz k|asyuż}t.
umaszczeniu,
któ|ew hodow|i
na|ez
kowel-VAsYASKOv.Farbenspiel,
utrzymać.
psów.
ł
k|asym}odych
sG2 GHAND|
Na tlzecim miejscuup|asował
się
v.Arletti SG10 WACKERv.d.Pisten
pory
MACK
v.Aducht,jak
do
tej
najTrophe'z k|asymłodfieży
sG2 WA'
|epszysynRikkola,któlyw poprzed.
IKOv.Billberg.ldealnietensamtyp,
pięknewyko|orowanie
i ewidentnie T|Mo v'Bo.łokastenprzedstawił
36 nim roku uzyskał|okatęV2' Jego
jest blatpre
i Wtaścicie|em
zda potomkóW
samczepiętno'Takireproduktor
zarównoszarychjak i czaF hodowca
prof.dr
Heinrich
l,'lefiler.
zydenta
SV
rzac|ko.
rzasię niezmiernie
ple.
no podpa|anych.
W większości
Wporów.
zaskakujqco
dobrqgrupę|icfqcą23 zentowały
dośćdobry luch' nato. czwaltyENzo awansował
rokiemo dwamiej.
potomkóWpokazałcztero|etni
syn miastbrakowało
tej grupiejedno|i. naniuz ubiegłym
jednoIitq
p0kafał
w typie
sca
ładnQ
NATZ
A v.Steigerhof
tościtypu
i dobrejpigmentacji.
Rów.
'
grupę
potomkóW
nieźkoloroczuu wielubudfiłpoważ'
piQtymubiegłoloczny
zwycięzca
zaden z jego po. Na
ne zastrzeżenia'
psóWYAsKo syn z''try.
k|asy
młodych
tomkówniezostałsk|as}'fikowanyw
z 1997 roku-coN.
pjerWszych
dziesiqtkach
w poszcz+ ciężczyniświata
NlE.
Pies,
który'.ieże|i
okażesię róW.
gó|nychkIasach'
reproduktorem,
ma
Po południu
ocenianow ruchupo nieżwybitnym
przed
drogę
do
tytułu
sobą
otwartQ
k|asie'
dwiesłabszegrupywkażdej
świata
nawetjużza dwa
rana
rozpoczęła
się zwycięzcy
W niedzie|ę
od
lata.
grupzkaż.
ocenadwóchnaj|epsrych

BARUVHausYii.Bardzowylównana
płciipe|
zróżnicowanju
o \łyraŹnym
nymdynamikiruchu.Niestetyreprotestów,gdyź
w tej kon- duktolten nie za|iczył
warunkjem
uczestnjctwa
przyprze.
njewytrzymał
kurencjijest
wystawien
ie co najmniej dwuklotnie
po
smyczy
i zbyt
dziesięciorga
synówicórek'NajIicz. wodniku odpięciu
pozoranta
w
zaatakował
niejsfą grupęzaprezentował
ubiegł(J'wcześnie
namiocie,zatemnie mógłbyćda|ej
rcczny
Wie|kaszkoda'gdyżmÓgł
oceniany.
|iczyćna wysokq|okatę.Nie mniej
jestto pies,któly na pewnobędzie
cieszyłsię wzięciemu hodowców
ładnq(drugqco do Iiczno.
RóWnież
potomków)grupę
pokazał
ści'38
Ę7e

ziil::1ffi[:1T"Jji:::
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njm odpowiedniej
iIościpoko|eń
przodkówzIicencjq.
Wśród
sukzwycięłtaw pełnizasłu.
źenie
cHIPsIV.Herdelsfarm
o zdecy.
dowanienajpiękniejszej
budowjei
ruchu'Moglaby
miećjedyniebardzjej
intensywne
umasrczenie,
]akociekawostkę
naIełodnotować
pięknasukęVA8' która pochodziz
hodowliw
USA.
szóste miejscezajQłUNTox - w
W piqtekisobotęoceniane
byłyróW
ubiegłym
roku 19.tyw k|asiemto.
nieżkojcehodow|ane.
Pielwszemiej'
dychpsów,niewqtp|iwie
największy
sce zajałkojecLerchenhain'p.Hel
awans'byćmożedfiękiswemu
ojcu,
mutaBuBaprzedBatu- p. Ericha
ktÓly w tym roku nie zdołał
skom.
ofschlerai Arlett,p. Margitvan
p|etować
grupypotomków. ł
Oorsen,
siódmyP|TTwresfcie
dobiłsię za|i.
Po razpielwszynaWystawie
świato.
przedczeniadogrupyVA,aczkolwiek
Wejzaprezentowana
zostałapo|ska
przez
grupa
potomstawiona
niego
hodowiaAsarkoLordanaGrzegorza
kóWbyłamałoplzekonujqca.
oklasyz Ka|lsza'któremuz tejoka.
Naósmymzakończył
wystawę
Esco Do grupyVA nie zatapatsię Hoss zjina|eżQ
się najwyższe
Wyrazy
uzna.
- w ubieglymroku niedoceniony, Lórchenhain
mimobardzodobrej nla'Zaprezentowała
psaz k|asyuźyt.
gdyżdopieroV14' pokazał
pięknQi grupy'Byćmożef przyczyn
formal kowejicztelysukiz k|asymłodzieży
potomstwa'
Iicznq(37)grupę
|\4o|m nych'gdyżjakWiadomo
Jegoojciec i zajęła19. te miejsce'
zdaniempowinien
zająćWyższe
miej. Doruanpo badaniachDNA musiał oplócz Glzegolzai l\4arty
oklasów
wystawianych
suk byIi
sce tymbardziej'żejegodzieciwy. mieózmieniony
rodowód
inie maw Właśc]cieIami
AnurMarciniak
i Hieronim
Guberow
. Wszystkiotrzymalyoceny SG, a
najwyżej
up|asowała
została
HAG|na
143 miejscu.Wystawla|lrówn|eŹi
Fijalczyk
KrzysdofsukęLE|LAV'Klo.
nensee. sG 139 W k|asiemłodych
suk I KorczykKrzysztofpsa HANO
. za|iczył
|r|ukaW użytkach
testyna
ocenęWystarczajqcq
i niezostałdo.
puszczony
do dalszejoceny.
Wystawęzakończyła
tradycy]nie
de.
fl|adapocztóW
sfandalowychczłon'
kóWWUSVoraz dekoracjazwycięz.
Wa|czyływysokie
|okaty
w swychk|a'
sach (sG 7 piesw k|asiemłodzieł
isG1, sG7' sG9 sukiWk|asiemło.
dzieży)'
GrupęVAzamknĘł
NEPTIJN
-w ubie.
glymrokuV11' pokazałładniewy.
kó|orowanqi dynamicznq
w ruchu
grupępotomstwa,
psom
aczko|wiek
WyraŹnie
brakowało
samczegopięt
na.

Do sprzedaniaszczenię|aze skoiorzenio:

MÓnchberg
o: Jaguarv. MÓnchberg

TOGAv. Waldhang
o: Xandorv. Tronje

informacie:Piotr Szkolski, telefon:0-ó3 27 28 ó47
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WVnikiwystawy
zwcięzca świataURSUSvon Batu

(HOBBYv. Gletschertopf,VERENAv. Batu)

VA 2.T|Mo vomBerrekaśteń(WANKoV.LippischenNorden'LESKAV'Berrekasten)
VA 3'MACKvonAducht
v.Bad-Boll,
QUALEa.Wattenscheid)
, (RIKKOR
(LASSOv.Neuen
VA 4- ENZOvon Buchhorn
Berg,TlNAv.Lechtal)
VA 5. YAsKo vonFarboŃp|o| (URsUsv'Batu'coNN|EV.Farbenspje|)
(XANDoRv.Tronje,
JOSM v.Ducati)
VA 6 - UNTOXvon Ducatl
.
(Af\4|G0
T|N|V.schwabenta|)
VA 7 P|TTv.Trońie
V.Belgier'
(JANGO
VA 8 - ESXOv.Denischon
Hof
vForstenberg,
UNAv,oxsalis)
(YASKOvd.Rottentt4ater,
VA 9 - NEPTUNv,Bad-Boll
EIBEv.Bad-Boll)
v.Yohaness
Berg,TINAv.Arminius)
V 1 - HoSS v,Lerchenhaln (oORIJAN
K|asaużytkowa
suk
prfyznał
Wystawiono
164' którymsędziap. Leonhardschwe|kert
następujqce
oceny:
V A -10;V - 10;U -2; e ,Z,-2t It'7i'12-26; 1 3 -2 3 i T4 -7

zwyc|ężczyn|
śWiata
cH|Ps|Yan do HordoElarm
(NATZv.Steigerhof,
XENAv. WldsteigerLand),

(LASSOv.Neuen
VA 2 'ClNDlvomHirschel
Berg,lRlSvHirschel)
(YOKERv. Lechtal,Karat*sRONDA)
VA 3 - Karat"soLLY
SALLYv.Bergmannshof)
VA 4 -ODUSCHA
vonderWenerau (QRlCX,v.d.Wienerau,
VA 5 'INKE vomThuringer-Weg (MAXdellaLoggaa
dei lMercanti,
XANDRIA
v.d.Fichtenspitre)
(KlMBoV.N|ónchberg'
\A 6 ' BATTYvomH|negrab
BRIG|TT
V H0negrab)
.
(Shanto"s
\A 7 YoNr\AvomFlchtenschl€
x:ANO,
HOLLYvEchtenschlag)
(SCoTTv.Deodatus,
XTRAv.SteffenHaus)
VA 8 -HAXEv.SteffenHaus
VA 9 - YANKEvomWildsteiger
Land (KARLYv.Arminius,
JUTTAvWasserrad)
VA 10'SEZANA vonderKahlerHeide (ZELLov'd.steinhógerque||e
' x:ARABIu]ris)
MARYV'Tlonje (xlANDOR
vTronje,LANDAvd.Night)
ocenęV1otlzymała
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psów
K|asa mł.odych
Wystawiono
182, sędziap'HansPeterRieker:
S G - 161; U '6; e.Z.-15
Zwycięzcqzostałpies z hodow|iduńskiejRapiSUPRA (NEPTUN
v.BadBoll,RapiJAG
(URSUSv.Batu,WENDRINA
SG 2 -GHANDIv.Arlett
v.d.Kahler
(NEPTUNv.Bad-Boll,BABATTEv.Tronje)
SG 3 ORBITv.Tronje
(N/ischaland"s
SG4 - XANDOR v.Fortunahof
SlM0N,GITTEv.Amur)
(ENZOv.Buchhorn,
SG 5 - ORAKE vom Kircchenwald
BRENDAv.Messebau)
(PAscHA
SG6 RAVENvon der Noriswand
V'd'Jahnhóhe'
KLUNlv.d.Noriswand)
(ZAMPvSchloss Runding,lSSl v.Restrauch)
SG 7 - LANDOvom Restrauch
(RlKKoRv.Bad-Boll,
SG 8 ' DORUAN von dei Kirchheck
QUICKIv.d.Wienerau)
(NATZv.Steigerhof,NANCYv.Tweelerland)
SGI - BEN v.HausHazelda
SG10 - WACKER von der Piste Trophe (URSUSv.Batu,ODESSAv.d.Piste
Trophe)
Klasa młodychsuk
Wystawiono186, sędfia p.Gt]nterschwedes
S G 148: G-3r U-!t. e .Z.-24
zwyciężczy|,i
LAuRA vom Feuo]me|der (|GELV'Wo||enhaupt,
CARN4EN
VFeuerme|der)
(ODINvHirschel,N4ELINDA
SG 2 -ZALA vom Fiemereck
v.Fiemereck)
(WASKOd"l.llmental,
SG 3 - KARMA vom Ochsentor
FELIv.Ochsentor)
(ENZov.Buchhorn,
SG 4 - WANNIvom iagerfreund
MIRKAv.Jegerfreund)
(BARUv.HausYU,NADJAv.Kuffurstendamm)
SG 5 -JUKY vom Pendler
(ULK v.Arlett,
SG 6 FLOCKE vom Baronenwald
KIRAv.Barononwald)
(RlKKoR
SG 7 - RIKKI v.SteffenHaus
v.Bad-Boll,
SARAHv.l\assauer
Be'g)
(DORADovon lsidora,NANNIv.d,.Zenteiche)
SG8 -QUANAvon der Zenteiche
(XANDOR
SG 9 - YERA vom Fiemereck
v.D.inischen
Hof,RANDAv.Fiemereck)
(XANDORv.Tronje,EDINAv.Farbenspiel)
SG10 ' CALLI vom Farbensoiel
psów
x|asa m|odzieźy
Wystawiono
206, sędfiap. ErichBósI
S G-169 ; U'10; e.Z.- 27

ZwycięfcaBAx vonderLuisenstraBe(oD|NV' Hirsche|,
BEAURYV'd'HuisKirura)
SG 2 -WAIKOvom Billberg

(URSUSv.Batu,RONJAv.d.Pfalzkrone)

SG 4 'BENNO von HohenHaus
SG 5 -QUIROvom ModenaHof
SG 6 TUC von der Noriswand
sG 7 . oPUs vom DenischenHof
SG8 -"QUAIvom DanischenHof
SG 9 -HOBBYvom Hasenborn
SG10 - WIJANTOv.Buchhorn

(ZAN4P
v.SchlossRunding,
DARAv.d.Kaiserlinde)
(Hagadahls
AREX,LASSAHa.d.schwarzen
Zwinger)
(HINNERK
vKiemoor,JENNYv.Falltor)
(EsKo v'DónischenHof'B|B|a'd.sch|of3sta
(HOSSv.Lerchenhain,
UNAv.Oxsalis)
(NEROSv.Hasenborn,
UNSAv.Hasenborn)

SG3 'QUINTOvomFeuerball

(WASKo
d"Ulmental,
|NKAv.Feuerball)

(ENZO
v.Buchhorn,
DENNI
v.Murrtal)

K|asa młodzieży
suk
Wystawiono
239, sędziap. GunterM0||er
S G 194| G-5: U-1Or e .Z.-30.
Zwyciężczy|i
TRIx| v.K|ebingelsch|ots (ESK0v.DAnischen
Hof,ULTRlv.d.
Wienerau)
(URSUSv.Batu, KATIv.Nordteich)
SG 2 - DIMIE vom Overledingerland
SG 3' XANTIA vom Elzmiindungsraum (ENZ0v.Buchhorn,
QUELLEv.ElfmLindungsraum)
(JELLov.|\,4
SG 4 - UMELI von der Noriswand
icheIstżidte
I Rathaus,JAMINAV'd.Noriswand)
(VALIU
SG 5 - CESNA vom Bad waldb
N/i
v.Arminius,
COSMENAvNoort)
(HASSANv.Schwalmbergtal,
SG 6 ' WARI v.HohkaperSee
GINGAv.Kristalsee)
(EsK0 V.Denischen
SG7 - MALTAv.Arminius
Hof,F|NTA
V'MicheIstódter
Rathaus)
(WARR0V'Lórchenhain,
sG 8 . ZELDA v.Bisśchofsheiń
XAsHAV.Bisschofsheim)
(EsKo V.Danischen
SG9 - UschigerdensYESSI
Hof' Uschigórdens
BINE)
(WĄRRov.Lórchenha
SG10 Karat"s DEMI
n' Kardts oLLYJ
(HGH)Wystawionio
PonadtoW k|asachpsóWpasterskich
łącfnie20 psóWi suk.
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leŹel]kiośw
L
Ta zakońcfeniehi|hauwag byłyc epłei bez deszcfu' N estety bielaniawejścióWek
zapomniał
ogó|nym
rozgardiaszu
niedostathow brahbyłoprzezto tej specJ,,ficfnej
dotyczqcyctl
|\
przyWyjściu
zjednegosek.
atmosfery,
kiedytoW]eczorem
moż. odebrać
l. \ organizacyjnych'
toratę wejścióWkę
to niemógtsię
stadionWerderuBremenjestwspa'naspotkaćznajomychzcałegośWia.
Wlaże. dostaćanina dlugisektor,ani po.
Wymienlć
niałymkomp|eksemspoltowym ta, podyskutować'
piłkar'
poradzić
główny
nia'
się' Kiedyto W swo. wrócićna ten, z któregowyszedł'
obejmującym
stadion
ski, ki ka bocznychboisk,koltyte. bodńysposób możnaporozmawiać Musia|kupowaćponowniebi et za
hodowcami,
umóWić
się 12 DlvI'W sobotępo zakończeniu
nisowe'płylva|nie
krytEiotwaltqz z czolowymi
konkurencji
ktori jegopo.
podgrzewana
,'Reprodu
Vvybranym
reproduktorem.
Wodq'Ma niestetyje. na klycie
tomstwo'',
która
odbylvała
się na
potudniu
Wszyscysię rozjeżdża|i
den fasadnlczymankament'Ty|ko Po
głóWnej
płycie
stadionui którqog|q.
dwa małeparkingina samochody' na lóżnecampingi']ubdo hote|l,a
e rzeczysięna dałoki|katysięcyosób powstało.
Komp|etny
brakmiejscana rozbicie wtrakcieWystawyty
przyWqskiej
brzymifator
furtcewyj
namiotu,czyteżustawienieprzycze'razdzieje'żetrudnozna|eźćspokoj
że
nieby|o
ściowej.
całe
sfczęścle,
py campingowej.Wprawdziew nąchw]ę'
którywszczą|
dowcipnis]a'
e na wszystkiedotychczaso. żadnego
czwaltekpoprryjeźdz]e
uzyskaliśmyWe]śc
bomby'
parkingu,
odbylvało
s ę prfef ki|. by a|armnp. o podłożeniu
zgodękierownika
na L].sta' WeWystawy
pomyś|ećjakie
strach
byłyby
skutki
przy
ka
bram
za
którymi
można
się
było
wienienamiotóW
na trawie
sa.
pariki
oo'Lszac
odringLdorirnyrr ogrodzen
u.gdrieitahrihtrie swobodnre
nazakończenie
wystawy
nie
mógłbyparkować,a|e niestetypo gu obserwujqcto co w danymmo' Wreszcie
prezentacji
było
idekoracji
naj
ep.
godne
by|o
zaintelesowan
ia
tych
miejsc
mencie
,,zagospodarowaniu''
'
przyjechały
po]]cji
składa|
się szychdzlesiqtekz k]asrnłodszych'
radiowofy
ipowo. W Brementerenwystawy
pierw.
slędoWręczenia
to byłsta. ograniczono
|ujqcs]ę na zarzqdzeniburmistrza z dwóchsektoróW'jeden
pucharóW
je. sfymtrójkom
na ringach,
miastakaza|lnamca|ymal.dan
zwi. dion,na którymożnabyłowejść
naschodach na którychbyłyoceniane'N]ebyło
nqć'A stałonasjuźki|kanaście
za' dynieplzezmałqfuńkę
prezentacjinaj|epsfych
koj.
łógf całejEuropy.Z koniecznościwiodacych
natrybuny,
a drugitopo|e również
je
jedynie
ców
w
n']chLJ.
Ustawiono
plzeniosła
się na odda na którymustawiono
czteryl ngid|a
Większość
psóWisuk za psamii sukamiVA i Wręczono
|oneok ka ki|ometrów
camplngi'
a k|asmłodzieży
imłodych
polostałynplzys7ło
spai w samo. o.az stoisha1ard|owe'Pl7elŚce z puchary'
Wyma'
chodach,ub starq metodqtlaper. jednegosektorado drugiego
oprac.
w. Zźemeckź
galo
dwukrotnego
oddawana ] po.
ska obok nich' Na szczęście
noce

E CANISLOG E CANISLOG E CANISLOG E CANISLOG E CANISLOG{9

więcej- część
l
Dowiedzieć
się czegoś

osobowośóiW jakim kierunku
będziecie go szkoIić (kynoIogia
sportowa,exterier,pies policyjnycry
py kyno|ogóW
którzyzbiera|iswoje pies przewodnik niewidomych).
doświad..zenia
nawieIunajIepsfych Mus]sz zebrać jak najwięcej
międzynarodowych
imprezach
kyno. informacjio przodkach\ĄYblanego
|ogicznwh
idługich
rozmowach
z |udź. srczeniaka,z jaklej linii pochodzi
(placujqcejczy eXterierowej)
mi,
Metodyszko|enianie pochodfqf cfy zdarza|ysię choroby(dysp|azja'
jest
z sercemitd.).Dobrze
ksiqżek,które możnakupićw księ. problemy
jak
garniach,
długo
sq wynikiem
Wie|o|etnich
się teź doWiedzieć'
treningóW
z naszymiczworonożnymistariowali i jakie zajmowalimiejsca
przy.jaciółmi'
Plzyczymsta|ezMaca. na zawodachczy wystawachijak
piesfachowa
myuwagęd|aczego
się długoży|i'Na przykład:zaczniesz
startować ze swoim psem na
taka nieinaczej.
Jesteśmy
IudŹmi
oddanymipsiemu zawodach w wieku 2,5-3 lat.
Wn]egodużo
sportowj'którychniekiedynapada Włożycie
niepew'ność'
cynizma|e musimy energii,czasu ipieniędzy.To przykre
sobiestae uświadamiać'
żejestto kiedy w wieku sześciulat pies juź
naszehobbyi chodzi
tugłÓwnie
o psa. nie nadaje się do staltóW, a
chciałbystartowaódaIej'
zanim zdecydujecie
się na zakup Właścicle
szczeniaka,
musiszprzemyŚ|eć
sobie Po zebraniutych informacjiwybierz
j a k będz iesz formow aćjego hodow|ęz dobrqsławqiwybierzecie

W,ffixri#:l"#

szcreniaka.
Przywyborze
wieluludzi
robicałemnóstworóŹnychtestóW.
Większość
z nas jednak,wybiera
szczenia ka , kt ó r y W yda łs i ę
sympatyczny,
któryprzy.b]egł
izaczał
t a lm o sió za no ga wki a b o
najWiększego
szczeniaka,któly
poprzezswojadominację
wylvaIczył
so bie na j I epszy do st ę p d o
najmleczniejszego sutka przy
karm]eniu.
ZnajdQsię i tacy'któlry
my|azakupszczeniakaz wykupem
nahande|'
Męczajepodnoszeniem
za o go n' st r zeI a j qcplzy ty m'
ma
machajacibijącpałkq.
człowiek
t a kie uczucie wt edyj a kby mu
m ów] o no , , pr zecieŹt o t y I k o
jeszczekontro|a
szczeniak,
i biorę''.
lan ThothNitua
Jozel OlearcinPopftal
Tłumaczenie Ańnac aIon,Ircs cu

(cltt,
\r!.

-_/
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WORKING DOG ACADEMY

Doskonałaszkołasłużbowej
i spońowejkynologii
' vlychowanieićwiczenie f pŚem
(posfuŚfeńŚhło obrona egzamny'
a lakże myśliwske'noowce, nagŹnia.fB.
wys|awiające trcpowce)
'szko|enia sem]nariad|a trenerÓw
Glużbowai spodowa kyno|oqa)
'obozy 19fupowaniadla reprezenl.cji
(w pięknejpodlatrańskie] oko|cy)
'fakup spżedaż psów

Ponadto proponuj.myl
. kojce (kombracja że|afa Idl€ w na)
. pżeŚzkÓdy I pornoceszko|eniowe
bÓxy do samochodóWna mia.ę
. karmyd|a psÓw Eag|e Pack. Hy.Ration

CANISL OG

za|ęciaprowadziJozel o|earcin- reprczentantsłowaciina MistżGlwach Św|ata
T.minar.:
20 29'11'2000szkoen e kynoo9 i slużbowe]
szeegć'owe informacjomożnauzyśkaó:
cAN|sLoG' sobotskeNamestec 58' 05801Poprad,
le|/fax]00421927769532.
te|'Koń :+421905544645
E nralldos@lalry-tour@nislog.sk

skladamy serdecznepodziękowańaBolkowi weselskiemu za ogromnywktadpracywłożony
w
organifac.ie
takwspaniałej
imprezyjaką
byłaK|ubowa
Wystawa'
Ilcżne gfolo

|.cżestntkóu

|łystalo.

KlubowaWystawaowęalków Niemieckich
WlĘcBoRK0910wrzeŚnia
2000r.

dnia ch9.10Września ocenIVvybitnq,
wystarczajqca
|ubnie stawieSwiatowej
w Bremie,
2000 r' odbyłasię W zaIiczoną.
ocenaWystarczajqca
usta. gdziezajqłdziewiętnaste
miejsce'
psana końcustawkiocen
WięcborkLJ
xlX K|ubo\ła Wiała
do. Drugiemiejscezajęła
D|haRovenze
WystawaOwczarkaNiemieckiego. skonałych,
a ocenan eza iczonae|i. Stowacji,
a trrecieSatysfakcja
psa f Wystawy.
Na Wystawę
zgłoszono
344 owczaF minowała
psówwygratfastu.
Tenprzy. K|asęuż}tkowq
kif czego55 Wk|asachuź}tkowychkry los spotkałniestetykika zwie. żeniebardzodobrzeprzygotowany
Iza|.
BalkDomenicaprzedSonnyBrebe
{38psówi 17 suk}'
sędziowa
i zaproszeni
z Niemiec]
W konkurencji,,Reproduktor
am, See Vi eroyvom Sch oss DaniisędziowiesV : Berto|fWienc' ijegopotomstwo"
wystawiono
czte- Querenburg.
jest
ke, FranzP Knaul,Tony L. Jorgen' rygrupyhodow|ane.
Zwycięży|
z naj.
Wysokapozycja
Sonnego
grupaBaikV.Domenica byćmożedIaWieu faskocfeniem,
sen' stronęPo|skqreprezentowa|i
: liczniejsza
lV' GQtkowski
i Zb. sfcześniak,
pamiętaó'
któ. przedgrupamiUlka'vArlett,
Gildo |eczna|eży
żepiestenpo.
prÓcf
rzy
k as' ocenia|ikonkr.rrencjeRobinson
ParkiSonny Brebeam. kazałdoblqgrupępotomkóWajego
hodowlane,
See
syn Wygrał
k|asęotwartą' Wśród
W sobotęurocfystego
polaz drugi(poprzed
otwar Następnie
dokonanoocen.,nastój'' sukzwyciężj,,ła
cia V]ystawy
dokonaIPrzewodniczq-wszystklch
kias oraz zakończono n o w 1998 r.) Corsa Karnienna
cy K|ubU
Rasy0N Zb' szcześniak. sędzlowanie
k|asrnłodfikóW
icham TwierdzaprzedNikkqKo oradoiTopo pionóW
W imienu organizatorów
ska D|haRoven'
dz ękował
za przybycie
zaproszonym
Wiecforem
odbytosięspotka
goŚciom,Wystawcom
l zgromadzo nieZarzqd!K|t]buz wystawcami,PełneWwikiWstawy Klubawejwraf
pub|
nej
czności'
Powital\łysiawcóW na ktÓrymwręczonodyp|omy
uzna' z opisamipsów i suk zamieścimyw
zastużonym
w rozwo. następnychnumerachoN po prze.
łczqc im sukcesóW sportowejry- nianajbaldz]ej
ju rasy.
walizacji.
słaniuoficjalnychWynikóWWystaw
Po otwarcluprreprowadzono
W niedz]eę ranoWkonkuren. przezoddziałWBydgoszczy'
testy psychiczne
w k|asachuż}tko. cj]na naj|epszahodow|ę
zwyciężył
wychnajplerwpsów potemsuk' kojecAsarkoLordanaz Ka|isfa'któ.
jednqz trzech rybyłwystawiany
sędzlaprzydfieIał
nategorocznej
Wy

po przy]ocie
Ze smutkieminformuję,
żeWponiedziałek
do domuz Po|skizmańBełto,dwi€ n 6c,(e. sędziasV
przyjeżdzajqcy
jakĄ ądziowa|)l|
wie|kihodowca
zawsze
chętn
ie
sędfiować
do Po|ski'Przykro,
żeostatniEWystawę
'
to PolskaWystawa
K|ubowa'
TymrafemWyjeżdżajqc
f Po|skibyłWQtkowoWfluszony
oczymia|wypełnione
|zar,,
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Wyniki Wystawy KlubowejON
Wiecbork2OOO
kla'a ńłÓdfjków

ocer]y bdb' pÓ.ostale klasy tylko czobwka Palski

g.FL|K Rykoń
Psv klasa nłodzików
sędzia Berto|dWjenecke o. Ulk v. Arlett
Ocenbardzodobrych- 11 m.PiggiHaus Bork

1. LEIFDlha'Rowen'
Park
o. Gildov Robinson
m. Lulaaus Agrigento
h+Wł.
A. Majsniar
2.RANOOSedan
o.Ajaxv.d.Roten Matter
m. BessySedan
h' D. Mqdrzak

h.R'KqdzieIa
W|'R. Kqdzie|a

IO.ORKAN Eskorta
o. Fox z AEjru
m. Elga Acro CS
h. M. Gletka
wl. M. Gietka

lczołówkaP0|ski]

v. Larchenhain
o.Warro

1.cL|FRykoń
o.ulkv.Arlett
m.PiggyvonHa!s Bork
h'R.Kadze|a
wł'M'stanisławski

Hotkamper
See
h.N emcy
Wł.N. PaImowski

2.NADETDe Ma.ko
o.l\,4axon
v.Arminius
m.BritaDe N4arko
h. M.Dmochowski
wł'M'cfernakowsk

3. CYWILCanis Bajer
o. KastorAcerAureum
m.AdriaCanisBajer
h. D's.]V]cińscy
wł'D's' Micińscy

4. AKIMRanczoMoresa
o. Baikv. Domenica
Rodiaz
3.BANDITru den sieben m.Borusia
h.Z. Czajkowski
Burgen
3. MAx z więcboBkiej
Wł.lvl'Jesiołowski
o.UriduN4anoirde
S ssi
Doliny
zu densieben
m.Snoopie
o. Rickorv.Arlet
5. YUGOMis-Maz
Burgen
m. Dixiv. Streek
o. PiroKronnensee
h. L Varga{Niemcyl
h. L' Baldońsk
m. Naraz Berony
wł'D.W.Lewandowski
&
Ps! klasa młoc|zieżv
Wł'L'Baldoński
sędfia BertoIdWienecke PLrstelnik
wl.J. Falkiewicz
ocen doskonałych- 4
4.KEW|NMatador
4.LARYvomKrcnnensoo
o. Xandorv. Tronje
IczołówkaPolski]
Psvklasa użvtkowa
o.ArexHafadais
m.Nikka
Kolorado
sędzia zbigniew
m.QuiniKronnensee
I.MARCOr Krywlan
h.M.R.Szmyd
szcześniak
h.WEgemann
o,MadorFimereck
wł.R'szmyd
ocendoskonałych
Wł.W.Egemann
m.Finkar Krylvlan
Iopek'
VA -10 [
wyróżnionych
EetenBennyl
h. B.J.Gesinowscy
s.CENTz Nois
czolówkaPo|ski]
Wł.B.J' MaIlnowscy
o. Ajaxv.dRtenlMatter
Góra
5.D|KGiba|'owa
m.BetiUnion
1. BAIKv. Domenica
o. Fabiov.Schacher
2.|TALODlha'Roven'
h.T.Btaszczyk
o, Tonyv.d.Wienerau
m. Sasjav.
o, Waliumv,Arrninus
Wł'D.szymcfak
Nieuwlandshof
m. Anjav.d.Wildsteiger
m. Duxi Dlha'Roven'
h' K. Dobrzański
Lano
6.BRUTUSz Weselskiei h. A. lvlajsniar
Wł.K'Dobrzański
&
h. E. Muller
wł'A. [,4ajsniar
Z&;tody
K.Mlller
wł'P swinialski
o.RickorvArlett
r Beroliny
3.MAXr Krywlan
m.Qulna
Psy klasa otwarta
2, SONNYBrebeam See
o.lvladorFimereck
h. B. Weselski
sędzia TonyL'
o. Yasskov.d,Roten
m.Finkaf Kr!ĄV|an
Wł.B. Wese|ski
Jorgensen
Matter
h' B.J Gęsinowscy
IDan]al
ocen doskonalych 5
m. Dina Berbeam See
wł'K- Rasiński
7.BRUNo Małświt
h. M. Beller
v.Larchenhain
o,Jackson
[czo|óWkaPo|ski]
wł'|.Kajak
Krywlan
4.DASTIRSatysfakcja
m.Capriz
1. DANTE Ry'Li-Ma-Ja
o.EskoDanlschenHof
h' E. ŚWita|ski
o,SonnyBrebeam See
3,VILLEROYvom
m.Palmeod ieksa
h.l.Rzuchowska'Strzeleckam.Astraz KojcaRy-Ll-Ma- SchlossQuerenburg
)a
o . U kv. A r let t
Wł.N'4
8,NASOInwitro
' Tkacz
vomSchloss
h. R' K|ąskała
m.Olira
o . Villero y v. Schlos s
wł'R' K|askała
Querenburg
Querenburg
h.Niemcy
Psv klasa iuniorÓW
m.Dina
Ciech-Maz.
sędzia Beńo|d Wienecke 2. FLAXvomHoltkamper
h' M' Kęsick]
ocen doskonałych- 5 See
wł'K' Klzywicki
11.NEWADOInwitro
o. Vi leroy v. Schloss
Querenburg
m.DinaCiech-Maz
h'J' Kęsicki
wł'J' Majewski

@9

4.DONMir-Pol
o. Hos G osenmosen s
m. |gaz Bożenlna
h.l\'4.
Pietrusiak
Wł'M'Pietrusiak
5,HERO de Marko
o. Laser v. Platoon
m. Brittade Marko
h. M. Dmochowski
wł'K. P|osarek
6. IGORz Beroliny
o.RoyRotenl\4atter
m.KudieTrienzbachtal

T.QuastorOolbyBohemia
o. Mike v. Haus Bork
m. Messie lrinka CS
h, J, Svancar
wł'cz. Gocek &
J,Juteczko

M|EsĘczNX Nl13

h. lvl.Dziuba
3.JECKvomHollagei
Land
o.Vandov.IVoorbeck
m.Pischav, Holtkamper
See
h.B. Kohlbrecher
!łł.Z' Radfiejewski

5, ANTONAbakus
o.llkv.Arett
m. Sabatiniv.
Burg
Bismarck
h. M. Dziuba
wł'P szka|ski

8. Aiax vd Roten
6, WICKOv. Felsenwehl
Matter
o. Mark v. HausBeck
o. Hoss Hasenbom
m,XandivFesenwehr
m. Gerdav.d.Braukapelle h. H . Tie n
h. K. Roten
wl. L Rzuchowska
9.GRAFl.R Satysfakcja
o. Gambo Kraftmosens
m. Pa|meod Żeksa
h. L Rzuchowska
wł'z' Wlóbe|
10. YAGO Agarko
Lodana
o. Quaizuden sieben
Burgen
m. PariAsarkoLordana
h. G. Okrssa
wł'G. okrasa
Psv klasa championów
Sędfia - zbjgnieW
Szcfeśniak
Ocen doskonaiych- 6
I.ATAN woj. -BaŚ
o.Hossv. Brachtal
m. Bira Woj-Bas
Wł'K. Kamiński
2.DALLAS AbakuŚ
o. Natf steigerhof
m. WerraAdlerweg

Wł.|\l' MaIinowski

2.lRA z Hodowli Mistrza

s.FANTARykoń
o. Ulkv.Ar et
m. Piggi Haus Borg
h. R. KEdziela
Wł.R Kqdfie|a

o.Zentov. Wiesenborn

6.MEGI f Więcborskiej
Doliny
o. Rlkkorv.Arlett
4' zAsKo fe spręcowa
m. Dixi von Strek
o. Dixv. Farbenspiel
h' L'Bardoński
m, O ra vornHoltkamper Wł.T' Bobudfki

See
h. N. Palmowski
wl.M. Zalewskl

suki klasa młodzikóW
sędzia Franz-Peter
Knaul-Niemcy
Ocenbardzodobrych11 [ czo|óWkaPo|ski]
Maserau
''.CANDY
o.
Wto Preu&enblut
m.AlexisPre&enblut
h. L. Matuskovic
wł'L' Matuskovic
2.FOB|AWoj- Bas
o. AtanWoj- Bas
m. SektaWoi- Bas
wł'H Kietbasa

'1?FfEslEŃ2ooo

T,KOMTESS
KUNEGUNDAAnarchia
Box
o, Nandov. Uckerstrom
m. FantaAnarcha Box
h. L. Nilsson
Wł.|' Ambicka
8.KET| Rodiaz
o. AntonAbakus
m. NenaRodiaz
h' Ł szka ski
Wł.R' o|ejniczak
9.NOK|A Wot - Bas
o. Orov. d. Hainbuche
m. Tekla Woj - Bas
h. W Pustelnik
Wł.WPuste|nik&z'
Sobczak
1o"AURA Fenomenż
Nigporętu
o. Sam Luttersbruch

m.-

h. G. Lewandowski
Wł.M Gietka
11. OLINDAlnwitro
o. Jacksonv.Lancherhain
m. Cela Ciech- Maz
h- |\4'Kęsicki
Wł.M Kęsicki

suki k]asa mładzież!
3.JAKSAze spręcowa
o. Diegoze Spręco\da
Sędzla FranzPeter KnauI
m. HirahiHoltkarnper Ocendoskonatch-9 [
See
cfolówka Po|ski]
h. N. Palmowski
wł'M. Za|ewsk]
'..NlCKlAlhambra
o. Jago v.d.wolfsburg
m. Ydettev.d.Wienerau

4.TEKLAv HauŚGa||i
o. HardoSchlos Runding
m. Fantaz Galli
Wł.R. Kłapkowski
h. O.Jesensky
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WięcborskiejDo lny
h. J. Antczak
wł'st. Grfonkowskl
3.JENA Rodiar
m, Fondar Kr),vlan
h. P. Skalski
wł' L' Wręga
4. NADIze Skalnego
|t'tzEórza
o, Zamp v. Schloss
Rundig
h. G. Jureczko
wl. lvl.Drordowski
5. TOFFI Asarko
Lordana
o. ldolv.d.Jahnhohe
m. ltaka Asarko Lordana
h. G. Okrasa
wł.A.l\larciniak
6. INOVA Dlha'Roven'
o. Va iumv.Arminus
m. DuxiDlha' Roven
h. A. N4ajsniar
Wł-A' Majsniar
T.RON|Av. Haus Galli
o. Paschav.d.Jhanhohe
m. Fantaz Galli
h. O. Jesensky
Wł.j\l' MaIinowski
8. DESSA Mb- Maz
o, Gildov RobinsonPark
m, Pola lvlis- Maz

9.BlRMAWilczy xlan
o. Rikkorv. Bad Boll
m,lsldora
v. Frankengold
h. M. Kowa czyk
Wł.M Kwa|czyk
sukiklasa iunioróW
Sedzia Franz Peter
Knaul
ocen doskonałych7 [
czołówkaPo|ski]
1. Faxi Dlha' Roven'
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o. Xandorv. Tronje
m. EderaDlha'Roven
h. A. Majsniar
Wł'A. Majsnial
2,CIJLA Dlha'Roven'
m. lmka v. d. Kieferschek
h. A. Majsniar
wł'A. N,|ajsniar

ocen doskonałych- 9
IczołóWkaPoIski]
I.R|TA Woj - Bas
o. Jello l\,,lichelstadter
Radhaus
m. Bira Woj BFs

8. NASTAvon der
o. Lassov, NeuenBerg
m.Wolga
vonder
h.G.Korschek
Wł.f' o|szewski

m. BettyspodWangu
h. E. Plewka
Wł.D' Byłeń
sukiklasa chamDionóW
sędzia Mieczyslaw
Gqdkowskl
ocen doskonałych
-5
PoIski]
IczołóWka

g.FAMAzPolany
Imio|ińskioj
2. AFRA za Skalnogo
o,JangovomFurstenberg
\!!4ó,rf^
3. UNoJA sqdeckie
m.VinavomKronnensee
Lachy
o. [Jllyv Furstenberg
h. B. Napierska
1.FlFlRodiaz
o. Vellov.Va entinhof
m.AnniConcordia
CS
Wł.K' Fijarczyk
o. Ajaxv. d. RotenMatter
m, Mantav, D,
h. G. Jurecrko
m. BenifikaRodiaz
HolzheimerLinde
wł'M. szoltysik
suki klasa uż'lkowa
h' Ł szkaski
sędziaMieczysław
wl. P. Szkalski
wł'A' Bocheński
3,'VARA Ha.tis CS
GĘtkowski
o. Hoobyv.Gletschertopf ocen doskonałych.
5
2.GAJALestes
4.ZERANA von Bad-Boll
m. lris Dolomina
PoIski]
o, Paschavom
Iczo|óWka
o. Zamp v. Schloss
h. H.Melounova
Wolfsbu
rgerSchlosss
Runding
wł'B. Pokrywka
I,CORSAKamionna
m. Doniaze spręgowa
m. Xamaravon Bad-Boll
Twiel(Ea
h.A.Z.Bagrowscy
h. Hans - Peter Rieker
4. LENNA Abakug
o. Gorbiv.Brachttal
Wł.A'Z.Bagrowscy
o. Quiazu.d.Sieben
m. Leikav. Brachtta
Burgen
h.Z.szcześniak
3,AFRASchreidon
S.N|COL L@tes
m.Anette
v Abakus
wł'z. Łukasik
o, Kastotv.Amur
o. Hoss v. Hollager-Land h.lV.Dziuba
m.Karinar Gentu
wł'M. Dziuba
2.NlKXA(olorado
h. M' cierż
h. A. Z. Bagrowscy
o. Endov.d. PisteTrophe Wł'Dobrzański
&
wł'.J.
sznepf
5. HERAVa$Hean
m. Frejav. Schmolerpark cichostępskI
o.SonnyBrebeam See
h.V.Fiala
6.BETIYG|bałowa
Góra
m.Olimpia
odPiechoty wł'A. Dobrzański& R'
4,CORAArdolia
o,Fabio
vomSchacher
h. H. Tabaczynski
Srmyd
o. LordGeorgVictorTurm
m' DolaGibałowa
Góra
Wł'H' Tabacfyński
m. Boraz KrFvlan
h. K' Dobrzański
3.TOSKADlha'Rovon'
h. Ł Bożko
wł'A. Dobrzański
&
6. XILAvonArlett
o. Rikkorv Bat- Boll
wł.P Bożko
Szymczak
o. N4ischland's
Simon
m, Hondav, Nordsee
m.lllivonParadisgarten Sturm
5.ALF|r Krywlan
?'EL| f Więcborskiej
h. M. van Dorssen
h. A. l\4ajsniar
o. Diegoze Spręcowa
Doliny
Wł.
M. Juchniewicz
wt.A. Majsniar
m. Heraze spręcowa
o. l.lk v. d. Dunieschenke
h. R' Gęsinowski
m' Donaz Więcborskiej 7. RoMAsądgckio
4"R|KADs - Bes
wł'R. Gęsinowski
Doliny
Lachy
o. Jagov. d. Wolfsburg
h' L. Bardoński
o. Ulkv.Arlett
m. Etna De - Bes
w|.D' szymański
h. R. Kłapkowski
m. fiłanta
V' d.
oProc. L. G.ruenda
Holzheimer
Linde
wł'R' Kłapkowski
Sukiklasaotwarta
sędfia TonyL.
Wł.|V'stryszewska
5.oRWEL|AżMaIachitc
JorgensenI Dania]
we'Ęki
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Bytom
28.O5.2000
(sędfia:|wońaMagdżia6ka)
Klasa szcreniat(1)
1 DB ARES z AIei

(sędfia: lwona Magd2iarcka)
Klasa szczoniat (3)

x|as. otwańa (5}
1 D NERo vd. wannśee
O, LASSOv. NeuenBerg
,M. WoLGAV'd'W eńela!

2 BDB PAT| z HalceEłiej

o' VAxa'd' Br!ńńeństlaBe
M. KASCHAv. Blue.Rose

2 BDB HADESRobinson-Park

O . IN D !Sv.
M' PAR fńad st|urlryka

2 D REX Riwelino

3 BDB TEN| 2ńad strumyka
o' HADES zńad strumyka
M, FINA znad strumyka
H' i Wł' (' Rakonewsk

Klasa mljodzloty(4)

M CYNT]ATR|x|fńćd Parku
s lty

K|asam|odfików(1)

1 D cwc fwyć. wy9t. i Rasy
s|nx^ ł EEewoiIor
Ta|
O. ARXOy EssweilerTa
M. CELINAy EssweilerTal

M' YR|NAzńad slrurlryka
O, QU EF o H a ni s
M , O( S A G s r

(2)
{|asa uźvtkowa

3 BDB GRlitll Modor
O, KONDORv.

1 D CWC Zwyc.Wy3t,IEC(

M' QUANDAV (rÓńensee

3 D LoRA z |g|aśtogo
La5ku
M. OTTIEv. Z tterta

4 D REZA z lglastogob6ku
O, Jo((EF z Gentu
M' Qu|NAv' Kroneńsee

4 BoB ZANDRA Skand

(1)
x|asa użvtkowa

2 D JADO ad, Schwaren
O . Q U A N Tao.d .
Br u n n e n s tr a s s e
M, PETŻIv. SalzgtterM en

Racibólz
4.06.2000
PSv
(sędzia:wojciech
Kramarski)

kla3a otwart-a(9)

2 D FERA 2nadStrunyka

4 DB XoRAL żnadst.umy|ra
O. IOKKERz Gentu
M, CYNIznad Slrumyka

(2)

l" BDB INERoz
Mazańcow|.kiegow.Bóua

4 BDB oUMA z Ploszczani
O. l(AS!.d. le/derskring
M. NoNDAz Bluszczowei

O. I N DU Sv

M. PISCHAv Ho&amperSee
X!6ąj@jo!óv

H. W. H. Zamorowski

1 DB RoxsA żń.d strumyka
Nrl.CYNI rnad Svumyka

3 B0B UFOUnion
0, llildmarkens DAR(WNG
DOG
N4.GLoRA v BurgBsmarck

M. BETT z Bocianiego

O. ILLY v. Fij6tenberg
M' MT]A z DońU KołoczkÓw

x|aga m|.od2|kóJ (1)

X|aŚa nlod2i6żt(4)

O. INDUSv.

2D GRETA z Xano towca
0. FELXS v ro agerLand

0 , (O N DoRv
N4.YELLYv.d.Schwerrer
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1 BoB PUMA ż HarceEtiej

2 DB BORNOSSzlachetny
O. oINORa. Agrgento
M' ARMAsprężysty
skok
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1 BDB RINOznad
Strumyka
O.JOKKERz Gentu
M. CYNlznad
Strumyka
H. K. Rakoniewski
Wł.J' Gratzova

1 Oa BALTAGit
X|asa iuniorów (7)

K|aŚa iuniorów(1)
1 DB FORES Szopienice
O. INDUSv.
Fourniefin0hlenbach
M. ADA Szopienice
H. R. Asenkowicf
Klasa otwarta (3)
l.DORSOzRogowej
O. JASCHOv. Fiemereck

M. PUMA r Rogowej
H. L. Szyra
Wl.T.Staniowski
2 D NERO v.d. Wannsee
O. LASSO v. Neuen Berg
M. WOLGAv.d.Wienerau
H. G. Korschek
W. Z. Radzejowski
3DLAP|Szlmielina
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O. KAS v.d.Herderskrlng Wł.K. Sfyra
M. ELFIv. Ho agerLand
2 BDB PATIr Harcerskiej
Wł.A' Kofioł
O. TASS0z Rogowej
M. JESSYKustos
K|asaużvtkowa(3)
H.M.lzydorczyk
W|'M. Ki€ r maszek
1 D Zwyc. Wyst. NATAN
z lmielina
3 DB TENIznad
O. KAS vd. Herderskring Strumyka
M. VlNAv.Kronensee
O. HADESznadStrumyka
M. FlNAznad
Strumyka
Wł.B. Napierska
H' iWł'K' Rakoniewski
2 D JECK v, HollagerLand
O. VANDOv. Moorbeck
N4.PISCHAv. HotkAmper
see
H.B. Kohlbracher
Wł.Z' Radziejowski

4 DB PECIz Harcerskiei
O. TASSOr Rogowej
M. JESSYKusros
H..N/.
lzydorczyk
Wł'[l' sojka

3 BDB ZAMB fe
skaInegowfgóEa
O. FL|CKv.
Arlett
Iv].
MAUSIAVaX
H. G.Jureczko
Wł.R' Rudo|

1 BDB JOLIf
Doliny
Niewiadomskioj
O. IGORv. Hainbuche

SUKI
(gędzia:
Wojciech
Kramarski)
Klasaszczeniat(4)
1 BOB PUMA z
Harcerskiej
O. TASSOz Rogowej
M. JESSYKustos
H.M.lzydorczyk

(1)
K|asam|'odzików

H. iWł'lvl.sfołtysek
(5)
K|asamlodfioż!
1D AFRA Crardasz
O. TASS0z Rogowej
M. DORISod Karolaka
H. iWl. M. Kiermaszek
2 BDB DUMKA
Kleszcronka
O. KONDOR
v.
Fournierm0hlenbach
M. DESYre Skalnego
wzEóEa

H. D. Stanlos
Wł'M. stan]os
3 BDB NIWAre
ska|negoWzgórfa
O. ZAI\,4P
v. Schloss
Runding
M. N4AUS|Avax
H. iW. G. Jureczko
4 BDB LIMBA
Kolonowska
Leśniczówka
O.BAIKv. Domenica
M. PIAa.d.Stufke
H. i Wł'M' Zwo|an
K|asaiuniorów(6)
l.DGRETAzKanetowca
v. Hollager
0. FELIKS
Lano
Nl.SANDRAT
lmie na
H. iW. H. Zamorowski
2 D TOSAz Alei
Dąbrowskioj
O. INDUSv.
Fourniermrihlenbach
M. BETTIz
Bocianiego
Rezerwatu
H. J. Kawiorski
Wł'R' Pietsch
3 O FERASzopienice
0. INOUSv.
FourniermUhlenbach
M. ADASzopienice
H. iW. R.Asenkowicz

O. INGOKa-Bron
lV.JULIKa-Bron
H. B. Xadlubiec
W. K' Węg|orz
Klasaotwarta(7)
1 D Zwyc.Wyst.i Rasy
NIRAv.d.Wannsee
O. LASSOv NeuenBerg
l\1.WOLGAv.d.Wienerau
H. G. Korschek
2DDORAzHarcerskiej
O. TASSOz Rogowel
l\1.BABIKASamotar
H. M. lzydorczyk
W. X. Szyra
3DE|KEzczarnowąs
O.TONYv.Winnloh
M' LUssIz czalnowqs
H.J . F ia
W' R' staśko
4 BDB IWAznad
Strumyka
O.JOXKERz Gentu
lV. GERTIv. Hollager
Land
H' i Wł'K. Rakoniewski
(1)
N|agaużvtkowa
1 D OLORIALinabero
O.AJAXv. HallerOsning
l\/1.
AFRALinabero
H. J. Szmaja

4 ? XENA Ka-Bron

Joan'na Domańskr,

Wystawaprzebiegała
Watmosferfe
sportowejryl/vaIizacji,
dIazwycięzców
niezabrakło
meda|i'pucharówolaz
nagródlzeczowych.
Wzoreminnychimpreztego rodzaju
sędziowanieodbylvałos]ę najpierw
natrzechringachw pozycji,'nastój',,
a następnieW ruchu na jednym
7Ttegoroczna śashaWysta!^JaPo ski:PiotrŚ|iwkai MarekCfelnia. wspó|nymringu'
l owczarkówNiemieck
ch zo kowski oraz sędzia sV f Czech: Ka. W przerwiepomiędzyocenq
,'na
przez re|strouha|'Nielównomiernerozło.
I- stałazorganizowana
stój'' a ocenaw ruchuprzeprowadzo.
dwa0ddzia|y
zWiqzkuKynoIogiczn+żenieiIościocen]anychprzez po' ne zostałykonkurencjehodoWIaneI
go w Po|sce|o' chorzówi o' Kato szczegó|nych
sędzióWółierzqtzosta
Konkurencja,,Najlepsza
Hodowla"
ło spowodowaneWcześniejszym (sędzia:
MarekCzerniakoWski)|
Na wystawęfgłoszonolekordowq przypisaniemposzczegó]nychk as Zgłosfono16 hodow|i'Wystawiono
IicfbępsóW:169' Do sędziowania sędfiom jużw foIderachrekIamo 13' Pierwsfe trzy |okatyfajęłyna.
zostaIizaproszenidwajsędfiowiez
stępujqcehodowIeI

śĘskawystawaowczarków
niemieckich- 24.06.2000
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1.
.
,,Satysfakcja"
'
wzeórfa''.4
v Tronje" 1lok.
,,XANDOR
''fe Ska|nego
2.
ok'w k. młodz]eŹy
,,Abakus"
suk,1 |ok'w k|' W k|. szczeniqtpsów, 1lok' W kl'
junlorów
3.
skaInegoWfgórza,'
suk i4 ok' w k|'otwartej m|odzkóW psów i 2 ok' W k|. mło.
',ze
Wiadomo,ŹeWtej konkurencjiważ s uK
dzikówsuk
poszczegó| 3'
najest niety|kojakość
DWazwierzęta
Wprowadfone '
,,lNDUSv. Fourniermrihlennychosobn kóu a|e róWnieżjedno do czołóWki:
bach', 2 |ok.w k|'szcfenlqtsuk' 2
|ity',obraz''danej hodow , ] ośóróŹ .
1|ok'W k|'młodzi. |ok'W k|' mtodzieży
,,N4avic,,
suk i2 ok' w
nych ojcÓWlmatek, ilośćrniotów ków psóWi 2 |ok'W k. młodfików k ' jun]o|óW
suk
etc' Niektórym hodow|omzabrakło suk
2'
Dwóch potomkóWWprowa
wymaganych
trzech zwierzqt,aby '
1i3lok.
w
,,1\'laseralr"
kl. dzonychdo czołóWki:
Wystartować
Wtej konkurencji'Ana. szczentEt
suk
,,FLlCXv. Arlett"-4 lok.w kl.
Iizujqcwynikkońcowemożnazauwa. .
Pałacu
cesarza,
2
|ok.
otwartej
suk i2 ok' w k|. uż}tkowej
',z
łĆ' Źew cfołÓwkachposzczegó|nych w kl. srcreniqtsuk 3 lok.w k .
k|as(jakoczołóWkę
możnanp' uznać uźytkowej
suk
',,KONDORv.Fourniermuhlen4 ry pielwsze lokaty. oczJ^Viście
'
f
1|ok.
w
k|'
mło
psóWi
bach''
3 |ok'w k|'szczeniĘt
'Woj.Bas'
najwyższE
ocenqw danejk|aq]e)zna dfieży
suki 3 |ok.w k|'juniolóW
suk 4 |ok.w k|' młodzików
suk
Iazłysię zwlerzętaf następujqcych
'
,,LASERv. Platoon' - 3 lok. w
kojcóW:
jego
Konkurencja
i
,,Reproduktor
k|. otwaltej psów i3 |ok' w k|. uż}t.
1'
cztery zwlelzętawprowadfo. potomstwo,'
(sędfia:Piotlsliwka): kowej suk
ne do czolówki:
zgłoszono13 glup potomkóW,
wy.
v. Arlett -1lok. w kl.
'ULK
'
w
kl.
stawiono
9.
Pierwsze
trzy
lokaty:
psóWi1|ok' wk|.m|o
championóW
'Satysfakcja"'3lok.
młodfikóWpsów, 2 |ok.w k|' cham. 1.
v.
Tronje"
dfieł suk
'XANDOR
plonówpsÓw,3 |ok'W k|'młodzieży 2.
.
,3
Abakus"
,,ANToN
v.
'WICKO Felsenwehl'
suk i 1 lok. w kl. otwartejsuk
3.
,NEROv. HohenDrawehn" ok' w k|' młodfieży
suk i 1 |ok.w
2.
T|zyzwierzętaWprowadzone AnaIifujac
wynikikońcowemożna kl. otwartejsuk
do czolóWki:
poszcze. '
fauwałć,żewczo|óWkach
v. Preussenblut"
- 1i
'WITO
.
gó|nych
potomstwo
|ok'
W
k.
uż}1.
k
aszna|afło
się
3
ok'
W
k|'
szczen]qt
suk
'Abakus''.2
kowej psów, 1 ok' W k|' champ]o. następujqcych
reploduktoróW:
nÓW psÓW i 2 |ok' W k]' uź}tkowej 1.
Trzechpotomków
Wprowadzo.
suK
nychdo cfo}ówki:

PSv

M' G NA v'd' Heisene|HÓhe
(3ędż|a:xaro|

9 BDB NANDof Pałd.!

2 BDB EDO ToIa
0, SONNY Brebe am See

4 BDB BAX Uta

O. I No USv

3 BDB DAKO SatFfakcja
O. ESKO v oAnischen Hot

5 BDB UczUR woźGo czalt
O. KONDOR
V.

10 DB noLF z |ń|e||na

K|asa 32cz6ń|ąt(3)
1 BOB kEvlt{ Mal.dor

2 BDB IENO Trixi znad
M. ELfA Trx rnad Parku

Wł' M. sacewicz
Kla.. młodżi€ ź v(12)
1 BDB ,AzoN f więcboEkloj

t EDB F|oDoR xlBzdońk6
M. GLTNoAz glastego Lasku

x|*'

nr|odzików (3)

M' KTA z WięcborskiejDo|iny

2 BDB ECOII od Szalonej
M. KEssA f M6 Ówej stanicy

1 BDB ASXO Mavic
M' LADY v Nieuw|andŚhof

3 BDB INTER ROdId
O. YASS(o v,d. Roten Matter

6 BoB vux l B€ b |iny
o. VAXa'd' B|L]ńnenstra6e
M, MSCHA v. BlueRose

7 BDB sAxo GiD.|ow. oór'
O, RAMBOv Plassenburg
N4.MNNE v' N euwlardŚhof

M, ELFIy HollagerLand
11 DB
Abału9
O, GEL^RGUS
v. Wo enhaupt

o. DoN M rPol
M, GOLAhad Slrumyka
H. i Wl. K. Rakonewski
{ś9&ia:Piotr
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Wydrukowano
w odpowiedzina a|tykuł,,P)LEMIM" z )N.NR.15

*
Jakieteodetakiesędziowanie?

całego
dłUgiego
ipouczajqcego synów o samczymWylazie'baldziej jakości''ba]dzomniezaszokowało.
Może
Ę7
Pana
lvlarha podobn}ch
attykulu
do ojcaniżdoniej'Posjadajqc W tym tkwi odpowiedŹ
na pytanie'
,
!-Jcrerniakowskiego p.t.,,Suka takiesuki'poprzefdobÓrodpowiednich dIaczego właścicieIecfołowych
hodowlana" autor polemiki ojców (oparty m'in' na anaIizie rcproduKolóW
n|emieckich
majacwyból,
zamleszczonej
w numerze15. biuetynu konkurencji Reproduktori jego wo|apokryjsukiwłoskie,
ho|enderskie,
jedno potomstwo)
Pan Wa|demarFederakW}łoWił
kształtuje
się typhodow||' czeskie,a niepo|skie.
Rozumiem,
żePan
powinna Najbardziej zgrabny samiec o Federak,,poIernizujac',
zdanier
sukahodowlana
z
Panem
'dobra
plzekazywać
reproduktora
'' i natymsię doskonavchplopolcjach'któly będzie Ma*lemczemiakowskim'
opierał
sięna
skupł.Myś|ę'
żeogromnawiększość niósłsuczyWyrazswojejmatki,wśród swoimrnateriaIe
hodowlan},rn
i opańsię
cf}te|nIków|
w lyn lóWnieżija zrozumiała znawcównigdynieznajdzie
uznania.
równieżnaWynikach
konkurencj|
ko]ców
skrÓt myśowy zastosowanyW tym
Przy okaz]i'prfyg|adajqc
się na ostatnichwystawachklubowych.
Z
plzezPana uwagqprzyg|qdałem
zdaniu.Dziwimniefakt,
żen|ezrofumiał fot€ l afom zamieszczonym
się psomisukom
tegodługo|etni
,,hodowca'i od niedawna Federaka,jest mi bardzo trudno z hodow|iN4is
N|afi niezauważyłem,
aby
sędzia.MożeWięcja.
hodowcaz trochę dopatr4/ć
s|ępodob|eńswalpu l Wyrazu kojec ten wyróżniałsię jakimś
krÓts4m stażem. Waśnię'k|ka żeczy. pomlędfymatkq
a cólką(]axqa Xsarq). charakterystycznym
rypem
chllba każde]hodow|ii jej stosujacswojqteorięPan Wa|demar przekazywanym
przez sukl' Przecleż
pofbyć wszyscyznamyKlmai NexaMis l\,4a2
najWiększym
osiqgnięciern
najbardziej Federakpowinjen
]aknajsrybciej
pÓżniejpamiętanym
ponieważ
Wyhodowanle
się
sukilaxy'
córka
Xsara psy' któle wystqpiły
w tej konkurencji
]est
]ej
,
psa- 2nanego
czolowego
reproduktora. jest typowympotornkiemDiega ze będącniepodobnymi
do sieb|e(a tyrn
Wyhodowanie
nawetczolowejsuki nie spręcewa(któreeocenlęzato' że]ako bardz|ej
do swolchoJcóW)ani Wtypie'
pies.||eosób reproduktol
rozsławi
hodow|itakJak
da]eswójtyp)i]estbardziej anlW$yEzle' a żebyniebyćśolosłownym
zna takle hodowle lak: Haus podobnanp' do A|' z Kr}ĄV|an
n|żdo polecamlekturzeopis kojcadokonany
sommer|andeczy lvlagistra|e,
przeznlemlecklego
które matki,
sędfiego(sieradz
$ryhodowały
zwyciężczyn|e
sw|ata. I
.la doskonalewiem i Pan
chwała|m 2a to ' nie sq ]edńaktak Fedelakniemlsi ogłaszać
tejpub|iczn|e
Artykuł''sukahodow|ana"
zapamlętywane
Jak hodow|enp'I znanejprawdy,żepodstawqhodow||Jest dowodzi,żen|ena|eł się zachwycać
gdyhodowraĘdziechciał własnymisukami iże dopielo
Aminius, Bad Boll,WildsteEerLand, suka''lednak'
Ar|ettczy W|enelau,gdf|e oplócz powie|aćswoj€ suki i hodowaćtylko Wyhodowanie
lmponująceEo
samcaczyni
czołowych
suk lodziłyŚię znakomitepsy podobneegzemp|arze,
to nieWróżę
mu z tejsukllszanowanQ
matkę'Hodow|a
leploduKory.Nawetnajpięknie]sza
suka' n|cdobrcgo'W|edzqo tymtakżehodowry W||dste|gel
Land' któla od d|uższeElo
jeże||nle
urodzlsamca'a rodzióbędzie niemieccy,
organizujqc
konkurencję czasudysponuje
najlepszyrn
i sukamI'
podobn€dosiebiewysokiej
k|asysuki'z Reproduktorlego potomstwo,
a tym, matkam]staras|ę]ednak
tak dob|erać
biegiemczasu zostajezapomnlanaI którzy będa Wypatr'$/ać
konkulencji reproduktoróW'
abyz 9th suk pozostała
pozostaje wyłąc2nIew pam]ęci sukal potomstwo
radziłbym
zakupienie
przekafa|inp' swój
a
ojcowie
',anatomia'
właścIcleIa'
Na]|epsf
e hodow|ane
suki. długiej
|unetyi uzbrojenie
sięwjeszcze wylaz'samczyWyg|qd,
tempórarnent
l
Pa me v. WildsteigerLand, Quina v. dłuższq
c]erp||wość'
Psy' któle zostały charaktel.Tak['łaśn|e
urodzi' się:LJlan
'
Arminius'
MańtV WIdste|gerLand
znane zvt}cięzcamiświatazdobnvałyten tytuł Quandoi Karly.
sa z tego;źeulodziły
fenonrena|nych m' ln' dlatego' że potomstwLl
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