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ABC hodowli owczarka niemieckiego
Ę7achowan e gatunku' a zatem

ziil:i".-"aJ"ElJ;ffi
się na fasadzie naturaInej se|ekcj i ,
naturalnego doboru par, a zatem na-
tura nej rj,$Ja|izacji, gdzie zwyciężajq
najs Iniejsre osobniki. Rylvalizacja ta
toczy s ę nie ty ko Wśród samców,
które, gdy nie wystarczy samo wy.
straszen e rywa|a, staczajq przed
aktem kopu acji wa|ki, ma]qce na
ce|u wy|onić spośród siebie zwcięz
cę tego najsiIniejszego' a|e róWnież
Wśród suk' gdyż te słabsze ei mlno
Wane sqjuż wcześniej ze stada i nie
potrafiq zainteresowaó sobq samca'
A nawetjeźe|i zostanq pokr',te wy-
dadzq potomstwo, to majq duże pro.
b|emy z ochlonq swo ch młodych
plzed czyha]qcym na nie siIn ejszy.
mi drapieżnikami. Przyroda sama
stymuIuje W ten sposób dopuszcze'
nie do rozrodu jedynle najsilniejszych,
najodporniejszych partnerów, fdoI
nych do przekazania najwartościow
szego zestawu genow swemu po-
tomst!łu'
|naczej Wyg|qda to W hodo\d stero.
Wanej przez człowieka' To on decy.
duje o tym' które sam ce fostanq
pokrt'te i on dobiera do nich sarn-
cóW Każda organizacja hodow|ana'
cfyto psóW, czy koni, czy też gołębi
Lrstala krlteria jakim powinny odpo-
Wadać samice i  samce, aby były
dopuszczone do reprodukcj i '  Także
dIa owczarków niem eckich oboWią.
zu]q zasady przeg|adu hodow|ane
go, który decyduje o zakwa lfikowa
niu danego psa czy też suki do ho
dowli .
Najprostsrym sposobern hodowl
przez bardzo małe ''h'' jest rofmna
Źanie rasy plŻy prfypadkowym wyko
rfystaniu fwielfqt spełn ajacych wy'
mogi selekcj hodowlanej. Ale ho-
doWIa zWielzqt,  a szczegó nie
owczarka niemieckiego nie jest tym
zwykłym rozmnażaniem rasy' Hodow.
la jest w pewnym sensie sftukq,
która nieustann]e musi być rozwlja
na lulepszana, Hodowla jest odpo

wiedf ia|nym f adaniem' któremLl nie
łat!ło sprostaÓ' Hodow|a jest Wie|.
ce lnteresujaca dfledzinq' której ni.
gdy nie można slę do końca nauczyć
którajest Źlódłem coraf to nowych,

n espodzlewanych dofnań. HodoW a
spraw a wie e radości z\łiqzanych z
obserwacjq rozwoju f]zycfnego psy
chicznego szczeniqt, ale także powo.
du]e wre|e rozczarowań, gdy natura
nie będz e zgodna z naszymi oczeki
wan ami, ub też gdy dobrze zapo
W]adajqcy się szczeniak nie Wyrośn e
na w pełn pięknego psa' Hodow|a
Wymaga również zdyscyp|inowania
przy przestrzeganiu regulaminu ho-
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dowianego' któly powinien odpowia-
dać aktuaInemu jej pozionrowi.
0 hodow|i,  a n]e o fwykłym lozmna
żanill rasy' możemy mó!ł ć dop ero
Wtedy, gdy potomstwo nie będzle
gorsze od rnatk , a o sukcesie ho-
dowIanym jedynie wóWczas' gdy
szczenięta po dorośnięc u osiEgną
lepsze wynikina Wstawach iw szko-
|eniu od swoiej matki. Że tak po}
mowana hodo\r] a jest sztukq prze.
konało się na Własnej skórze Wie u,
fwłaszcza poczqtkujqcych hodow.
cóW' którzy rnimo pos adanla odpo-
W]edniej suki nie dochowa się po
n ejwybitnego potomstwa. A|ejakaż
satysfakcja dla hodowcy, gdy psy
pochodfqce fjego hodow|i zajmujE
wysokie lokaty na wystawach i z po
wodzeniem zdają egzaminyna ko|ej
ne stopnie psa obrończego' A|e ja.
każ satysfakcja da hodowcy' gdy
potomstwo po wyhodowanych przez
nlego psach i  sukach, nawet tych,

których WłaścicieIami sa inni hodow
cy uzyskujq takie sukcesy'
szcz},tem sukcesu hodowIanego sa
zwyc ęstwa na Wystawachtych psów
i suk' których zaróWno ojclec i mat
ka pochodzq f !łłasnej hodow|i '  A|e
tojestjuż apogeum jak prześ edzi
s lę WynikiWystau n e Wie|u hodow.
comsętouoarc.
Aby dojść do tych pierwszych sukce.
sóW hodowIanych tlzeba pośWięcić
wiele czasu energ na wychowanle
suk , na uczestnictwo wwie u wysta
Wach' na pogłębianie swej Wiedfy z
rakresu anatomil i genetyki, awresz
c e na kr}tyczną ocenę swojej wła
snej suki ina dobór optyma nego le'
proouKtoTa.
Na pewno W hodo\ń] potrzebnajest
pewna doza szczęścia, a|e ]jemu
trzeba pomóc' Przede wszystkim
przez dok|adnq zna]omość wzorca
rasy, budowy anatomicrnej oraz pod
stawowych zagadnień genetyki' Po.
przez krytyczne uświadomienie so.
biewad !łłasne] suki. a|e też poprzef
docenien e jej zalet.

Ki]ka słóW o genetyce
Aby stać się hodowcq na|ełfnać nie
ty]ko budowę anatom cfną iWforfec
owcf arka niemieckiego, aIe lóWnież
zdawać sob e splawę z podstawo.
\łych praw rządfqcych dz edziczenlem
cech lodziców plzez potomstwo, a
więc znać przynajmniej podstawy
genetyk.
U podstaw genetyk] |eg|y doświad
czenia czeskiego zakonnlka Grego
ra MendIa z krzyżowan em białego
czerwonego groszku' Pra\ła usta o
ne na podstawie tych dośWiadcfeń
obow Ezujq do dnla dz]siejszego'
Za dr edricrenie danej cechy odpo'
wiedz alnyjest gen. Geny u okowa-
ne sq na chlomosomach plzy czym
każdy gen ma sobie przyporzqdko.
wane mlejsce na chromosomie zwa
nejakojego lokus. Pies ma 78 chro
mosomóW W 'kaŹdej komórce psie
go organizmu znajdujq się dwa kom
p|ety po 39 chromosomów.jeden od
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ojca, drugi od matki. Powstanie no-
!łego organizmu embrionu po ega
na połqcfeniu się komórki rozrodczej
samca z komórkq rozrodczq samicy'
Takie komórki rozrodcze na4,!Vajq się
.gametami. Każda ztych gamet ma
po 39 chromosornów f Umiesfczo
nymi na nich genami' Po połqczeniu
się dwóch gamet twolzy się zygota.
poczqtek nowego organizmu' któla
posiada juź 78 chromosomóu Za.
tem kaŹdy organizm ma dwa ceny
warunkujqce dana cechę. Takie dwa
geny nazylvamy parq a||eli. JeźeIite
dwa geny odpowiadajq tej samel.
\dartoŚci danej cechy np. obydwa
\ryalunkuja jednoIicie czalny ko|or
Lrmaszczenia -to w aspekcie tej ce'
chy powstaje organizm jednorodny
czy i homozygotyczny. JeŹe|i nato.
miastjeden z genów będzie warun.
kowal kolorjednolicie czarny, a dru'
gi jednoIicie szary, wóWczas powsta'
nie w zakres e tej cechy organizm
n iejed norodny czyli heterozygotycz-
ny. z tych dwóch różnych genóW, ty|.
kojeden ujawni się W Wyg|ądfie ze.
Wnętrznym psa' Nafytamy go ge.
nem dominującym. olugigen pozo.
stanie niejako ukryty - naz)4ramy go
genem recesywnym. Może się on
jednak ujawnić W następnych poko.
Ieniach. W opisanym przykładzie
owczalek niemiecki posiadajqcy je.
den gen koloru crarnego, a drugi
szarego będzie m ał umaszczenie
szale, gdyż gen ko|olu szaregojest
genem d.0minujqcym.
Powyższy plzykład jest baldzo
uploszczony' gdyż wieIe cech warun.
kowanychjest ki lkoma parami al le-
|i' wśród których może być ki|ka re.
ces}4łnychl a kiIka dominujqcych.
Moż|iwości df iedzlczenia stajq się
zatem bardziej złożone.
DIa plfykładu prześ|edźmy dfiedz!-
czenie długiego Włosa' Jak Wiadorno
do hodow|i dopusfcfane sq jedynie
owczarkiz nolma|nym, twardym Wło'
sem, Dlaczego zatem po rodzicach
z normaInym włosem rodzQ się cza.
sami szczenięta długowłose. czasa
mijedno W miocie, czasaml Wlęcej.
Przyjmijmy, że długość wlosa zwiq
zana jest z genem o symbolu ,,w .
Gen ''w,' (pisany dużq |iterĘ) jest

, ,ww' '  ofnacza, że odjednego z
dzlcóW (obo etnie od

genem dominującym ijest przypisa
ny do norma|nej dłUgośc] włosa,
natomiast gen ''w'' (pisany mała |j.
terą) jest genem recesy\rvnym' plzy.
pisanym do długiego Włosa. Pjes z
normalnym włosem moźe mieć kom.
binacje tej pary a le i 'WW", ub
,,ww'. 'ww' oznacza, że od oboj
ga rodficóW otrzymał chromosomy z
genami klótkiego, twardego włosa'

mał chromosom f genem krótkiego
Włosa' a od drugiego f genem dłu.
giego Włosa i pies ma włos norma|.
ny' czy|i krótki itwardy, ponieważ re.
cesylvny gen długiego' miękkiego
Włosa nie może się ujawnić' JeżeIi
teraz zwiążemy ze sobq psa i sukę,
f których kaźde ma układ genów

''ww'' to u szczeniqt otrzymamy na.
stępujące moż|iWości kombinacjiI

drugim poko|eniu otlzyma iŚmy pod
wzg|ędem fenotypu 3 psy z Włosem
norma|nym ijeden z długim, nato.
miast pod wzgLędem genotypu 1psa
jako homozygotę dominujQcą, 2 psy
jako heterozygoty i 1 psa jako ho-
mozygotę reces}ĄVnq'
Podany przykład dotyczy dziedzicze
niajednej cechy ito W sposób uprosz
crony. Tych cech jest u psa bardro
dużo, a każda z nich dziedziczy się
njeza|eżnie od dziedziczenia się in.
nej' wzg|ędnie też niektóre cechy
dziedzicza 5ię w śc]słym splzężen]u
z dziedziczeniem się innycech
DIa osiqgnięcia sukcesów hodowIa.
nych istotnejest nie tylko pornanle
fenotypu suki i psa, a e róWnieź lch
genotypóW co Wca|e niejestłatwe.
lstnieje wprawdzie w hodowli rwie-
rzQt metoda klzyzowan]a wstecfne.
go w ceIu określenia genotypu, a|e
w hodow|i owczarkóWjest ona prak.
tycznie nie do zastosowania, gdyŹ
wymuszałaby kryc e córki ojcem, Iub
matkisynem. RorszJ,,frowa n ie geno-
typu W odniesieniu do ki lku najważ.
nie]szych cechjak długi W|os, sztylv.
ność ucha' p]gmentacja tp' ]est
moż|iwe, Iecz wymaga obszernego
materiału polównawczego obejmujq.
cego faró\dno dwa poko|enia przod
ków i ich rodfeństwo, jak również
rodzeństwo anaIifowanego osobni'
Ra' a Iakże jego potomstwo oraz
plzodkóW i rodzeństwo drugiego z
rodziców potomstwa' Dodatkowym
utrudnieniem w rozs4,frowan iu geno-
typu sq takie zjawiska występujace
W genetycejak mutacje czy też over'
crosing. N]e wnikajqc w ich istotę
moźna powiedzieć, że powodujq one
Wystqpienie u potomstwa innych
cech niż wynikałoby to z prfyjętych
rasad dziedziczenia.
Można bez zbytniej obavly o pomyl
kę plzyjqć' ŹewiększoŚćz psów pod
Wzg|ędem genetycznym to hetelozy.
goty, gdzie W palach e||e|iwystępujq
zarówno geny dominujace jak i re.
ces}ĄVne. Homozygotyczność nawet
w aspekciejednej cechy fdarza się
bardzo rradko. Takim hornozygotycz
nie W ubarwieniu sfarym psern był
żyjqcyW NRD W atach 7o.tych pies
oLEV'Rundeck' po któlym doczeka.

Suka Ww
szczenięta WwWw ww ww

Pierwsze trzy uk|adygenów u szcze'
niqt będq fapewniały włos norma'
ny, dop]ero czwarty układ genów
spowoduje Wystqpien]e dtugiego wło
sa' Jedynie przyszłe potomstwo
pierwszego szczeniaka będzie m]a
10w 100%włos norma|nt natomiast
wśród potomstwa pozostałych będq
mog' Występować zaróWno szczenlę
ta z norma|nym jak i z długim wło'
sem. Długi włos u owczarkóW n]e.
mieckich jest odriedriczony po psach
pastelskich pochodzqcych f potu.
dniowych Niemiec' które były psami
dużymi, bardzo cfęsto z kosmatq
sierściq.
Jakwidać z tego prostego przykładu
po Wyg|adzie zewnętrznym nie moŹ
na dokładnie okreś|ić uk|adu genów
Dlatego też mówimy o 

'enotypie 
i

Sonotypre.
Fenotypem można nazwać fespół
genów ufewnętrfn iaj qcy się w Wyg|q.
dzie psa. Jestto zatem uwidocznie-
n]e się genówdominujących oraz tych
recesywnych, któle pochodzq od
obojga rodziców. Genotypem jest
natomiast faktyczny zespół genóW
psa. Powracajac do naszeco przykła
du dziedziczenia długości włosa W

r-_
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no się ponad 1000 sfczeniqt i każ.
de ztych szczeniqt miało umaszcze
niu szare. Psy homozygotyczne pod
Wzg|ędem najważniejszych cech eks
terleru sq najbardziej poszukiwany
mi partnerami w hodowli, dlatego
tak dużq wagę na|eży plzykładać do
starannej obserwacji konkurencji
,,Reproduktor jego potomstwo ,
którajest rozgrywana na Wystawach
k|ubowych' Rozsz}'frowanie pełnego
genotypu psa isuki było dawnlej
zupełn e niedo zrea|izowanla, W dfi.
slejsrych latach, przy obecnym po-
fiomie badań genetycznych jest to
moż|iwe, a|e jeszcze bardzo kqsztow.
ne. Wed|ug mnie róWnież k]onowa-
nie nle powinno być stosowane w
kyno|ogii, gdyż była by to WóWczas
jedynie produkcja psóW, a nie ho
dow|a' Ta niewledza pełnego zesta
wu genóW dodaje hodow|i swoiste'
go uroku niespodzianki, gdzie każdy
nowy miotjest oczekiwany z lodzq.
cymi s ię na przemian uczuciami na.
dfiei i obawy' gdzie w każdym nowo.
narodfonym szczenięciu Widf imy
przyszłego championa igdfie w e|o.
krotnie na różnych etapach hodow|i
spotykajE nas gorrkie rof czarowania.

Podstawowe sDosobv hodowli
l\lożna operać się natlfech podsta'
wowych sposobach hodowli:
' Hodowli bez nbredowej
. Hodowliw inbredzie
. Hodow|i na i in ię
Pierwszy- najprostszy rodraj hodow-
|i poleaa na kojarzeniu f sobq psa i
suki '  W których rodowodach, do
czwartego poko enia nie ma wspó|.
nych przodków.
Hodowla w inbredrie poLeCa na ko
jarzeniu z sobq 

^Vielząt 
majQcych do

tego czwartego pokoenia Wspó|nych
przodkóW
Wreszcie hodow|a na Iinię po|ega na
kojarreniu potomstwa z hodowli w
inbredzle z kolejnymi reproduktora,
m]' które w swych rodowodach majq
tych przodkóW na których był doko.
nylvany inbred,
0siqgnięcie sukcesu hodow]anego
polega na uzyskaniu jak najlepsze
go eksterieru lpsychiki. Zatem uklad
genów na chromosomach powinien

byÓ wjak największej mierze domi.
nujqco hornozygotyczny' Jest to rów
n eż warl lnkiem uzyskania baldzo
dobrego potomstwa w następnych
poko eniach.
Pierwsra z metod hodowlanych sta-
wia na całkowitq plzypadkowość
tego Lrkładu. Druga metoda fnacz.
nie zwiększa moż|iwość ufyskania
takiej homozygotyczności, a najwięk
sze szansa stwarzatrfecia f metod,
Hodowla w inbredzie
okleś|enie inbred pochodfi zj. an
ge skiego, po po|sku na|eżałoby
powiedzieć hodowIa Wsobna (w j'nie.
mieckim Inf ucht). Jak]uż powiedfia.
lem ten sposób hodow|i po|ega na
kojarzeniu 2 sobq takich par zwie.
rzqt' W których rodowodach, do
czwańego pokoIenia znajdujemy tych
samych prfodków' D|a ułatwien]a
okleś|ania inbredu Wprowadzono
zapis c}'frowy ws kazujqcy, W którym
pokoleniu w obu rodowodach znaj-
dujE się wspó|ni prfodkowie' Przy.
k|adowo \łybierzrny dwa psy, z któ.
rych jeden jest r inbredowany na
URANA 3 - 3, a drugina FEDoRA4-
3. Pierwsza cyfra dotyczyojca, a dru-
ga matki danego psa. Zatem u
pierwsfego psa lJran Występuje W
jego rodowodrie w trzecim pokole,
niu zalóWno ze strony ojcajak i mat.
ki. U drugiego psa Fedor będzie wy
stępował w jego rodowodzie W cfwar
tym pokoleniu od stronyojca iw Vze
cim pokoleniu od strony matki. Cza,
sami mamy do czynienia z inbreda-
mi typu: 3 4,5 lub 4,4 - 5,5 itp..
oznacza to, że już na danego psa
f inbredowane było jedno z rodzicóW,
w pierwszym przykładzie matka' a
w drugim oboje rodzice.
Inbred 1'1jest z natury rreczy nie-
moż| \i]y. |nbred 7 - 2' |ub 2 - t Io
kycie córki ojcem' ub matkisynem'
Praktycznie nie stosowany. Inbred 2
.2; 2.3; 3.3 naz}ĄVamy b| isk im.
|nbled3.4; 4 4średnim,a4 5
i5.5 da|ekim' Jeże]iW rodowodach
psa i suki ten sarn pies Występuje
w 2 pokoleniu, a zatem jest lch
dziad klem, to sfczenięta zinbredowa.
ne sq na iego psa 3 . 3' gdyź icfy
się poko|enla W lodowodzie zinbre.
oowanego szczeniaka, a nie jego

rodzicóW Kojarzenie par hodow|a
nych' W któlych lodowodach Wystę.
pujq wspó|ni przodkowie W piqtych,
ub dalszych pokolenlach jest bezin-

Hodowla wsobna, czyl i na nbred
zb|iźa niektóre cechy psa do homo.
zygotyczności w zakresie cech pożĘ.
danych' a|e również zwięksfa niebez.
pieczeństwo Wzmocnienia cech Wa
dIiwych, gdyżWgenotypie psa mogq
być ukr}te geny recesywne Wa run ku
jqce niepożEdanq cechę i mogE się
one połqczyć w parę z takimi samy
migenami u suki. osiQgnięcie suk.
cesu W hodow|i zwiqzane jest zawsfe
z ryzykiem, które zaleźy od stopnia
znajomoŚciprzodków na których się
inbleduje, a takźe ich lodzeństwa i
potornstwa' Trzeba sobie także zda.
waĆ splawę z tego co chce się plzez
inbred osiEgnqć. sam rodowódjesz-
cfe o nlczym nie śWiadczy' JeŚt to
jedynie śWiadectwo pochodzenia. Po
tych samych rodzicach, ba w tym
samym mioc]e moga sięzna|eźć psy
wybitne i całkiem przeciętne, a na.
wet wadliwe. Krycie jedynie na rodo-
wód bez krj,tycznej oceny zaróWno
własnej suk jak i reproduktora może
pl2ynieśó duże rozczarowanie' oczy.
Wiście istnieje duża sfansa ufyska.
nia Wybitnych szczen qt z krycia w
inbredzie, a|e jedynie wówcf as' gdy
polÓWnamy poszczegó|ne eiementy
el(sterieru psa i suki z eksterierem
przodka na którego się inbreduje.
Załóżmy że sukę ALFĘ' która jest
wnuczkq RoLFA kryjemy psem WA
XEM' który jest takŹe RoLFA wnu
k]em. czy na|eł się |iczyć z uzyska.
niem szcfeniąt podobnych do RoL.
FA? ocfywiście' a e trzeba fdawać
sobie sprawę również z tego' że fe.
notyp ROLFA nie byt zgodny z jego
genotypem' Jeże lzatem pod Wzg|ę.
dem fenotypu, czy|i eksterieru był on
nawet zb|iżony do ideału' to o feno.
typie potomstwa decydoWać będzie
genotyp ALFY iWAXA, a także praw
dopodobieńsiwo skojaIzenia odpo
Wiednlch genóW
Ponieważ faróWno ALFA jak i WAx
sEjuż potomkan]i RoLFA' to fnajqc
zarówno jego, jak również jego rc
dziców ijego potomstwo oraz rodfi.
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cóW i lodzeństwo ALFY i W\xA' a być
może l ich potomstwo możemy po.
kusić s ię o plzyb|iżone Usta enie
genotypu ROLFA, przynajmniej co do
kilku istotnych cech. Przede wsryst
kim na|eży zwracać uwagę na pod
stawowe cechy niepożqdane,jak np.
miękkle ucho' długiWłos' staby pig.
ment, wady psychikloraz na istotne
Wady anatomiczne krótki' ścięty
zad, krótka, spionowana łopatka
umialkowane kqtowanie i tp '
KiIkakrotne Wystqpienie takiej wady
\łśród tej wybranej popuIacji powin'
no skłonić hodowcę do głębszych
przemyś|eń nad lyzykiem inbrędu'
Jeże|i u suki i psa, którym ma być
kr}ta Występuje ta sama Wada' ub
jej znamiona, to krycie w inbredzie
przyniesie z pewnościa utrwa|enie
tej wady' Powstaje duże prawdopo'
dobieńst'/Vo uzyskania homołgotycz.
nościw oblębie genóW decydujqcych
o danej wadzie. El iminacja takiej
Wady W następnych pokoIeniachjest
znacznie utrudniona. za wielce ryzy-

kowne uważam inbledowanie'w
ciemno'' '  WiedzEc' Źe nasza suka
ma w swym rodowodzie ROLFA je-
dziemy do reproduktora, który rów
nież ma w s\łym rodowodzie RoL.
FA, nie znajqc ani tego reprodukto.
ra' ón]jego rodzeństwa. za jeszcze
bardziej ryzykowne uważam inbredc
wanie na zupełnie nieznanych przod
ków, znajdujacych sięw rodowodach
suki i psa. Wówczas możemy się |i.
czyć z każda niespodf iankq i W ta.
kim wypadku Iepiej inbredu unikać.
Hodow|a na Iinię
Jest to facieśnienie i Wzmocnienie
inbledu po|egajqce na wie|okrotnym
użyciu w ko ejnych poko|eniach tego
samego wybitnego psa lubiego po-
tomków bardzo do n]ego podobnych'
szczenięta f takiej hodowIi zinbre.
dowane sa na tego reproduktora 1'
2,3| t.3,4| 2 .2 

'3 iId.. P|zy |ąsi|
niejszym zacieśnieniu hodow|i na Ii.
n ię otrzymujemy inbred 1,3'5.
2,3,4,5.

Hodow|a w inbredzie, a szczegó|nie
hodow|a na l in ię moŹe przynieŚĆ
szybki sukces hodow|any' ale rów
nież niesie za sobq w]e|e niebezpie
czeństw czy zatem hodow|a W inbre
dzie ]hodow|a na I inię korzystna' Z
pewnościq tak. A|e na|eźy zdawaĆ
sobie sprawę z istniejQcych moż|iwc
ści i Występującego ryzyka skumu
|owania s ię cech niepożqdanychjak
lóWnież moŹe prowadzić do osłabie.
nia psychikipsów, a także dozmniej.
szenia płodności'

szczegó|nie uważnie na|eł przyjrzeć
się mocno z]nbredowanym psom'
Jeźe]i majQ one Więcej wad n]ż za.
|et' to z krycia takim psem na|eźa|o.
by zrezygnować, gdyż W Vvyniku inbre
du utrwa]]ło się W nim Więcej genóW
reces}Ądnych, awięcW hodow| moŹe
przynieść Więcej szkód niż korfyści..

wiesła'u'l ziemecki

światowa Wystawa owczarków Niemieckich
Bremen 25 do 27 sierpnia 2000

Była to Wystawa końcfaca drug]e ty'
siqcIecie ery nowoż},tnej i jednocze.
śnie rozpoczynajaca drugie stuIecie
zarejestrowania rasy owczarek nie
miecki. Pamiętając Wspaniałq orga
nif ację i oprawę poprzedniej Vlysta
WyW Kar|sruhe, która była uwieńcze'

niem 1o0. |ecia rasyspodz ewałem
się tego samego po wystaw e tego.
rocznej, która mia|a być kontynuacjq
niepodzielnego panowania owczarka
niemieckiego wślód wszystkich in.
nych ras na następne sto |at. Nie.
siety organizacja tej vtystawy pozo
stawiała wie|e do życzen ia ' a|e o tym
na Koncu,
Na poczatek trochę statystyki:
ogólem wewszystkich k asach zgło
szono 2101 psóW i suk, z czego
wystawiono 1376, zatem frekwen-
cja Wyniosła około 65%.
K|asa użytkowa psÓW:
Wystawiono 215, którym sędzia p.
Petel lvleB|er prfyznał następujQce
oceny:
VA-9;V-124;SG 2

Do oceny w ruchu z przyczyn uspta-
wiedllwionych (koniuzja, lub choro-
ba) nie zgłosiło się 8 psów i one
zostat odnotowane w sprawozdaniu
w rubryce e,Z.
Nie dopuszczono do oceny72 psóW
gdyż nie spełniły Wsfystkich !łyma.
gań na testach'
Ztej liczby
. t2 nie puściło lękawa i zo
staly odnotowane w rubryce T1
' 27 za|iczyłotestyz ocenq Vvy.
starczającq i zostały odnotowane
ja''o f2
' 27 nie za]iczyło testów i zo.
stat odnotowanejako T3
. 6 nie wykafało opanowania
po odpięciu smyczy i ruszyło w stro.
nę pozoranta plfed jego atakiem .
zostaly odnotowane jako T4.

r
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Zwycięzcy Wystawy Swiatowej BREMEN 20oo

Pierwszy dzień wystawy P|ĄTEK
glornadzi wszystkich WidzóW Wokó|
ringów na których przeprowadzane
sq testy' W tym roku były one prze'
prowadzane na dwóch odd2ieIonych
od s iebie terenac h ' jeden d|a psóW,
drugi dla suk. Na tabl icach ustawio
nych przy Wejśc ach na te tereny
podany był harmonogram testó\^]'
lMoźna było odszukać numer kata'
|ogowy psa oraz godzinę, o której
stanie do testu. Praca pozorantóW
l]yła bardzo dobra i bez zastrfeżeń
równomierna d a wszyst
k ch zwielzqt.  Po raz
prerwszy do da szejoceny
0opuszczano w tym roku
jedynie te psy i suk]' któ
re testy za|iczy|y z ocenq
wybitnE dodatkowo na
komendę puszcfały rę.
kaw. Jednatrfecia psóW i
suk tym \łyrnagan om nie
sprostała. pom mo, iż Wie.

Ie z n ch m ało Wyszko|enie schH3.
od Iattrwają dyskusje dIaczego tak
się d2 eje. lv]oim zdaniern' oprócz
tego' że faktycznie pies może m eć
słabsfydzień, tojestto Wdużej mie
rze efekt szkolenia I zdawania egra
minóW ty ko na swo m terenle, a
przede wszystkim ucfenia obrony na
zasadzie aportowan a rękawa' No
od ki ku Iat doszedljeszcfe Wymóg
puszczania rękawa w momencie gdy
pozorant stan e spokojn e.
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W soBoTĘ najciekawsza konkurencja Wystawy. ,,Reproduktor ijego potomstwo',.

Ę7e zgłoszonych 45 swoje po

ziil::1ffi[:1T"Jji:::
warunkjem uczestnjctwa w tej kon-
ku rencjijest wystawien ie co najmniej
dziesięciorga synówi córek' NajIicz.
niejsf ą grupę zaprezentował ubiegł(J'
rcczny

zwycięzca R|KKoR v'Bad.Bo||'
43 sztuki.
Na mnie najwięksfe Wrażenie W}Ą,var.
ła glupa późniejszego zwycięfcy.

BARU VHaus Yii. Bardzo wylównana
o \łyraŹnym zróżnicowanju płci ipe|
nym dynamiki ruchu. Niestety repro-
duktol ten nie za|iczył testów, gdyź
dwuklotnie nje wytrzymał przy prze.
wodniku po odpięciu smyczy i zbyt
wcześnie zaatakował pozoranta w
namiocie, zatem nie mógł być da|ej
oceniany. Wie|ka szkoda' gdyż mÓgł
|iczyć na wysokq |okatę. Nie mniej
jestto pies, któly na pewno będzie
cieszył się wzięciem u hodowców
RóWnież ładnq (drugq co do Iiczno.
ści' 38 potomków)grupę pokazał

dej klasy. Na tablicach obok ringu
zostały Wypisane numeryW koIejno.
ści w)Ą'ołania' Zmian na czołov!rych
miejscach było niewie|e' Najwięcej
mia|o miejsce w k|asie młodych suk.
Wywołana jako pierwsza została
sklas!'fikowana ostatecznie na 4
miejscu' a 6'ta po Wnvołanju była
dopiero 13'ta.
I wreszcie naj|epsze grupy suk i psóW
k|as użytkowych na głównej płycie
stadionu.
RóWnjeź niewieIe zmjan W czołówce.
MACK awansował f czwartego na
trfecie, P|TT z dziewiqtego na siód.
me, NEPTIIN zjedenastego na dzie-
Wiqte . ostatnie VA, natomiast naj.
Wjęcej stracił PAsc HA V.d.Jahnhóhe '
gdyż spadt z ósmego na piętnaste l
prry dzlewięciu ocenach VA otrzymał
ocenę V6'
Węcej zmian było na da|szych Ioka.
tach. Najwięcej fyskał DoN dicasa
Nobil i  o numerze katalogowym
7777' któty z da|eklego m]ejsca'
przesuwany blwielokrotnle do przc
du' aby ostatecznie zajqć Wysokie
miejsce V14,
BezapeIacyjnie Wygrał tJRsUs'
0prócz harmonijnej budowy anato.
micznej równieżW szybkim ruchu na
smyczy l bez niej nie dał żadnych
sfans drugiemu TlM0' który |okatę
f awdzięcza jedynie swemu'szaremu
umaszczeniu, któ|e w hodow|i na|e-
ł utrzymać.
Na tlzecim miejscu up|asował się
MACK v.Aducht,jak do tej pory naj-
|epszy syn Rikkola, któly w poprzed.
nim roku uzyskał |okatę V2' Jego
hodowca i Wtaścicie|em jest blat pre
zydenta SV prof.dr Heinrich l,'lefiler.
czwalty ENzo awansował W porów.
naniu z ubiegłym rokiem o dwa miej.
sca ' 

p0kafał ładnQ jednoIitq w typie
grupę potomkóW
Na piQtym ubiegłoloczny zwycięzca
k|asy młodych psóW YAsKo syn z''try.
ciężczyniświata z 1997 roku -coN.
NlE. Pies, który'.ieże|i okaże się róW.
nież wybitnym reproduktorem, ma
przed sobą otwartQ drogę do tytułu
zwycięzcy świata nawetjuż za dwa
lata.

}|agadah|s AREX. Niestety za|icfył
testy z ocenq \'vyŚtalczaJqcq | równieź
n|e mógt brać da|ej udziału W wysta"

Szartjasno podpalany

URsUsA v.Batu, a szczegó|nie ki|'
ka idqcych za nim psóWi z k|asy uż}t.
kowel -VAs YASKO v.Farbenspiel, z
k|asy m}odych psów. sG2 GHAND|
v.Arlett i SG10 WACKER v.d. Pisten
Trophe' z k|asy młodfieży sG2 WA'
IKO v. Billberg. ldealnieten samtyp,
piękne wyko|orowanie i ewidentnie
samcze piętno' Taki reproduktor zda
rza się niezmiernie rzac|ko.
zaskakujqco dobrq grupę |icfqcą 23
potomkóW pokazał cztero|etni syn
NATZ A v.Steigerhof

T|Mo v'Bo.łokasten przedstawił 36
potomkóW zarówno szarych jak i czaF
no podpa|anych. W większości ple.
zentowały dość dobry luch' nato.
miast brakowało tej grupie jedno|i.
tościtypu i dobrej pigmentacji. Rów.
nieź koloroczu u wielu budfił poważ'
ne zastrzeżenia' zaden z jego po.
tomków nie został sk|as}'fikowanyw
pjerWszych dziesiqtkach w poszcz+
gó|nych kIasach'
Po południu oceniano w ruchu po
dwie słabsze grupyw każdej k|asie'
W niedzie|ę od rana rozpoczęła się
ocena dwóch naj|epsrych grupzkaż.
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szóste miejsce zajQł UNTox - w
ubiegłym roku 19.ty w k|asie mto.
dych psów, niewqtp|iwie największy
awans' być może dfiękiswemu ojcu,
ktÓly w tym roku nie zdołał skom.
p|etować grupy potomków. ł
siódmy P|TTwresfcie dobił się za|i.
czenia do grupy VA, aczkolwiek przed-
stawiona przez niego grupa potom-
kóW była mało plzekonujqca.
Na ósmym zakończył wystawę Esco
- w ubieglym roku niedoceniony,
gdyż dopiero V14' pokazał pięknQ i
Iicznq (37) grupę potomstwa' |\4o|m
zdaniem powinien zająć Wyższe miej.
sce tym bardziej' żejego dzieci wy.

Wa|czyływysokie |okaty w swych k|a'
sach (sG 7 pies w k|asie młodzieł
isG1, sG7' sG9 sukiW k|asie mło.
dzieży)'
Grupę VA zamknĘł NEPTIJN -w ubie.
glym roku V11' pokazał ładnie wy.
kó|orowanq i dynamicznq w ruchu
grupę potomstwa, aczko|wiek psom
brakowało WyraŹnie samczego pięt
na.

njm odpowiedniej iIości poko|eń
przodkówz Iicencjq.
Wśród sukzwycięłta w pełnizasłu.
źenie cHIPsI V.Herdelsfarm o zdecy.
dowanie najpiękniejszej budowje i
ruchu' Moglaby mieć jedynie bardzjej
intensywne umasrczenie,
]ako ciekawostkę naIeł odnotować
piękna sukę VA8' która pochodzi z
hodowliw USA.
W piqtek isobotęoceniane były róW
nież kojce hodow|ane. Pielwsze miej'
sce zajał kojec Lerchenhain'p. Hel
muta BuBa przed Batu - p. Ericha
ofschlera i Arlett, p. Margit van
Oorsen,
Po raz pielwszy na Wystawie świato.
Wej zaprezentowana została po|ska
hodowia Asarko Lordana Grzegorza
oklasy z Ka|lsza' któremu z tej oka.
zjina|eżQ się najwyższe Wyrazy uzna.
nla' Zaprezentowała psa z k|asy uźyt.
kowej icztely sukiz k|asy młodzieży
i zajęła 19. te miejsce'
oplócz Glzegolza i l\4arty oklasów
Właśc]cieIami wystawianych suk byIi
Anur Marciniak i Hieronim Guberow
. Wszystki otrzymaly oceny SG, a
najwyżej up|asowała została HAG| na
143 miejscu. Wystawla|l równ|eŹi
Fijalczyk Krzysdof sukę LE|LA V' Klo.
nensee . sG 139 W k|asie młodych
suk I Korczyk Krzysztof psa HANO
|r|uka W użytkach . za|iczył testy na
ocenę Wystarczajqcq i nie został do.
puszczony do dalszej oceny.
Wystawę zakończyła tradycy]nie de.
fl|ada pocztóW sfandalowych człon'
kóW WUSV oraz dekoracja zwycięz.

Do grupy VA nie zatapat się Hoss
Lórchenhain mimo bardzo dobrej
grupy' Być może f przyczyn formal
nych' gdyżjak Wiadomo Jego ojciec
Doruan po badaniach DNA musiał
mieó zmieniony rodowód inie ma w

Do sprzedania szczenię|a ze skoiorzenio:

TOGA v. Waldhang
o: Xandor v. Tronje

\

Do
U
F
N

\

l.

MÓnchberg
o: Jaguar v. MÓnchberg

informacie: Piotr Szkolski, telefon: 0-ó3 27 28 ó47
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VA 2.T|Mo vom Berrekaśteń (WANKo V. Lippischen Norden' LESKA V' Berrekasten)
VA 3'MACKvonAducht , (RIKKOR v.Bad-Boll, QUALE a.Wattenscheid)
VA 4- ENZO von Buchhorn (LASSOv.Neuen Berg, TlNAv.Lechtal)
VA 5. YAsKo von FarboŃp|o| (URsUs v'Batu' coNN|E V.Farbenspje|)
VA 6 - UNTOX von Ducatl (XANDoR v.Tronje, JOSM v.Ducati)
VA 7 . P|TT v.Trońie (Af\4|G0 V.Belgier' T|N| V.schwabenta|)
VA 8 - ESXO v.Denischon Hof (JANGO vForstenberg, UNA v,oxsalis)
VA 9 - NEPTUN v,Bad-Boll (YASKO vd.Rotten tt4ater, EIBE v.Bad-Boll)
V 1 - HoSS v,Lerchenhaln (oORIJAN v.Yohaness Berg, TINA v.Arminius)

WVnikiwystawy

zwcięzca świata URSUS von Batu
(HOBBY v. Gletschertopf, VERENA v. Batu)

zwyc|ężczyn| śWiata cH|Ps| Yan do HordoElarm
(NATZ v.Steigerhof, XENA v. Wldsteiger Land),

K|asa użytkowa suk
Wystawiono 164' którym sędzia p. Leonhard schwe|kert prfyznał następujqce oceny:
VA-10;V-10;U-2; e,Z, -2t It '7 i '12-26; 13-23i T4-7

VA 2 'ClNDl vom Hirschel
VA 3 - Karat"s oLLY
VA 4 -ODUSCHA von der Wenerau
VA 5 'INKE vom Thuringer-Weg
\A 6 ' BATTY vom H|negrab
\A 7 . YoNr\A vom Flchtenschl€
VA 8 -HAXE v.Steffen Haus
VA 9 - YANKE vom Wildsteiger Land
VA 10'SEZANA von der Kahler Heide
ocenę V1otlzymała MARY V'Tlonje

(LASSO v.Neuen Berg, lRlS vHirschel)
(YOKER v. Lechtal, Karat*s RONDA)
(QRlCX, v.d.Wienerau, SALLY v.Bergmannshof)
(MAX della Loggaa dei lMercanti, XANDRIA v.d. Fichtenspitre)
(KlMBo V.N|ónchberg' BRIG|TT V H0negrab)
(Shanto"s x:ANO, HOLLY vEchtenschlag)
(SCoTT v.Deodatus, XTRA v.Steffen Haus)
(KARLY v.Arminius, JUTTA vWasserrad)
(ZELLo v' d. stein hógerque||e ' x:ARA BIu]ris)
(xlANDOR vTronje, LANDA vd.Night)



6E

K|asa młodzieży suk
Wystawiono 239, sędzia p. Gunter M0||er
SG 194|G-5: U-1Or e.Z.-30.
Zwyciężczy|i TRIx| v.K|ebingel sch|ots
SG 2 - DIMIE vom Overledingerland
SG 3' XANTIA vom Elzmiindungsraum
SG 4 - UMELI von der Noriswand
SG 5 - CESNA vom Bad waldb
SG 6 ' WARI v.Hohkaper See
SG7 - MALTA v.Arminius
sG 8 . ZELDA v.Bisśchofsheiń
SG9 - Uschigerdens YESSI
SG10 Karat"s DEMI

DwUM|Es|ĘcfN|l{l|rls Wj?fEs]EŃ2ooo 11

RapiSUPRA (NEPTUN v.Bad Boll, RapiJAG
(URSUS v.Batu, WENDRINA v.d.Kahler
(NEPTUN v.Bad-Boll, BABATTE v.Tronje)
(N/ischaland"s SlM0N, GITTE v.Amur)
(ENZO v.Buchhorn, BRENDA v.Messebau)
(PAscHA V'd'Jahnhóhe' KLUNl v.d.Noriswand)
(ZAMP vSchloss Runding, lSSl v.Restrauch)
(RlKKoR v.Bad-Boll, QUICKI v.d. Wienerau)
(NATZ v.Steigerhof, NANCY v.Tweelerland)
(URSUS v.Batu, ODESSA v.d.Piste Trophe)

(ESK0 v.DAnischen Hof, ULTRlv.d. Wienerau)
(URSUS v. Batu, KATI v.Nordteich)
(ENZ0 v.Buchhorn, QUELLE v.Elf mLindungsraum)
(JELLo v. |\,4 iche Istżidte I Rathaus, JAMINA V'd.Noriswand)
(VALIU N/i v.Arminius, COSMENA vNoort)
(HASSAN v.Schwalmbergtal, GINGA v.Kristalsee)
(EsK0 V.Denischen Hof, F|NTA V'MicheIstódter Rathaus)
(WARR0 V'Lórchenhain, XAsHA V.Bisschofsheim)
(EsKo V.Danischen Hof' Uschigórdens BINE)
(WĄRRo v.Lórchenha n' Kardt s oLLYJ

K|asa mł.odych psów
Wystawiono 182, sędzia p'Hans Peter Rieker:
SG - 161; U'6; e.Z.-15
Zwycięzcq został pies z hodow|i duńskiej
SG 2 -GHANDI v.Arlett
SG 3 ORBIT v.Tronje
SG4 - XANDOR v.Fortunahof
SG 5 - ORAKE vom Kircchenwald
SG6 RAVEN von der Noriswand
SG 7 - LANDO vom Restrauch
SG 8 ' DORUAN von dei Kirchheck
SGI - BEN v.Haus Hazelda
SG10 - WACKER von der Piste Trophe

SG 2 -ZALA vom Fiemereck
SG 3 - KARMA vom Ochsentor
SG 4 - WANNI vom iagerfreund
SG 5 -JUKY vom Pendler
SG 6 FLOCKE vom Baronenwald
SG 7 - RIKKI v.Steffen Haus
SG8 -QUANA von der Zenteiche
SG 9 - YERA vom Fiemereck
SG10 ' CALLI vom Farbensoiel

x|asa m|odzieźy psów
Wystawiono 206, sędfia p. Erich BósI
SG-169 ; U'10; e.Z. -  27

Klasa młodych suk
Wystawiono 186, sędfia p.Gt]nter schwedes
SG 148: G-3r U-!t .  e.Z.-24
zwyciężczy|,i LAuRA vom Feuo]me|der (|GEL V'Wo||enhaupt, CARN4EN VFeuerme|der)

(ODIN vHirschel, N4ELINDA v.Fiemereck)
(WASKO d"l. l lmental, FELI v.Ochsentor)
(ENZo v.Buchhorn, MIRKA v.Jegerfreund)
(BARU v.Haus YU, NADJA v.Kuffurstendamm)
(U LK v.Arlett, KIRA v. Barononwald)
(RlKKoR v.Bad-Boll, SARAH v.l\assauer Be'g)
(DORADo von lsidora, NANNI v.d,.Zenteiche)
(XANDOR v.D.inischen Hof, RANDA v.Fiemereck)
(XAN DOR v.Tronje, EDINA v. Farbenspiel)

Zwycięfca BAx von der LuisenstraBe (oD|N V' Hirsche|, BEAURY V'd' Huis Kirura)
SG 2 -WAIKO vom Bil lberg (URSUS v.Batu, RONJA v.d.Pfalzkrone)
SG3 'QUINTO vom Feuerball (WASKo d"Ulmental, |NKAv.Feuerball)
SG 4 'BENNO von Hohen Haus (ZAN4P v.Schloss Runding, DARA v.d.Kaiserl inde)
SG 5 -QUIRO vom Modena Hof (Hagadahls AREX, LASSAH a.d.schwarzen Zwinger)
SG 6 TUC von der Noriswand (HINNERK vKiemoor, JENNY v.Fal ltor)
sG 7 . oPUs vom Denischen Hof (EsKo v'Dónischen Hof' B|B| a'd.sch|of3sta
SG8 -" QUAI vom Danischen Hof (HOSS v. Lerchenhain, UNAv.Oxsalis)
SG 9 -HOBBY vom Hasenborn (NEROS v. Hasenborn, U NSA v. Hasenborn)
SG10 - WIJANTO v.Buchhorn (ENZO v.Buchhorn, DENNI v.Murrtal)

I

Ponadto W k|asach psóW pasterskich (HGH) Wystawionio łącfnie 20 psóW i suk.



12 DWUM|Es|ĘcfN ( & 13 WRzEs/EŃ ?ooo

L Ta zakońcfenie hi|ha uwag były c epłe i bez deszcfu' N estety bielania wejścióWek leŹel] kioś w

|\ dotyczqcyctl niedostathow brah było przez to tej specJ,,ficfnej ogó|nym rozgardiaszu zapomniał
l. \ organizacyjnych' atmosfery, kiedyto W]eczorem moż. odebrać przyWyjściu zjednego sek.
stadionWerderuBremenjestwspa'naspotkaćznajomychzcałegośWia. tora tę wejścióWkę to nie mógt się
niałym komp|eksem spoltowym ta, podyskutować' Wymienlć Wlaże. dostać ani na dlugi sektor, ani po.
obejmującym główny stadion piłkar' nia' poradzić się' Kiedy to W swo. wrócić na ten, z którego wyszedł'
ski, ki ka bocznych boisk, kolty te. bodńy sposób można porozmawiać Musia| kupować ponownie bi et za
nisowe' płylva|nie krytE iotwaltqz z czolowymi hodowcami, umóWić się 12 DlvI' W sobotę po zakończeniu
podgrzewana Wodq' Ma niestetyje. na klycie Vvybranym reproduktorem. konkurencji ,' Reprodu ktor i jego po.
den fasadnlczy mankament' Ty|ko Po potudniu Wszyscy się rozjeżdża|i tomstwo'', która odbylvała się na
dwa małe parkingi na samochody' na lóżne campingi' ]ub do hote|l, a głóWnej płycie stadionu i którq og|q.
Komp|etny brak miejsca na rozbicie wtrakcie Wystawyty e rzeczysię na dało ki|ka tysięcy osób powstał o.
namiotu,czyteżustawienieprzycze'razdzieje'żetrudnozna|eźćspokoj brzymifator przyWqskiej furtce wyj
py campingowej. Wprawdzie w ną chw] ę' ściowej. całe sfczęścle, że nie by|o
czwaltek po prryjeźdz]e uzyskaliśmy We]śc e na wszystkie dotychczaso. żadnego dowcipnis]a' którywszczą|
zgodę kierownika parkingu, na L].sta' We Wystawy odbylvało s ę prfef ki|. by a|arm np. o podłożeniu bomby'
wienie namiotóW na trawie przy sa. ka bram za którymi można się było strach pomyś|ećjakie byłyby skutki
nyrr ogrodzen u. gdrie itah riht r ie swobodnre oo'Lszac od ringL do rir- pariki
mógłby parkować, a|e niestety po gu obserwujqc to co w danym mo' Wreszcie na zakończenie wystawy nie
,,zagospodarowaniu'' tych miejsc mencie by|o godne zaintelesowan ia ' było prezentacji idekoracji naj ep.
przyjechały radiowofy po]]cji ipowo. W Bremen teren wystawy składa| się szych dzlesiqtek z k]as rnłodszych'
|ujqc s]ę na zarzqdzeni burmistrza z dwóch sektoróW'jeden to był sta. ograniczono slę doWręczenia pierw.
miasta kaza|l nam ca|y mal.dan zwi. dion, na który można było wejść je. sfym trójkom pucharóW na ringach,
nqć' A stało nasjuź ki|kanaście za' dynie plzezmałqfuńkę na schodach na których były oceniane' N]e było
łóg f całej Europy. Z konieczności wiodacych natrybuny, a drugito po|e również prezentacjinaj|epsfych koj.
Większość plzeniosła się na odda na którym ustawiono cztery l ngid|a ców w n']chLJ. Ustawiono je jedynie
|oneok ka ki|ometrów camplngi ' a k|as młodzieży imłodych psóWisuk za psami i sukami VA i Wręczono
polostałyn plzys7ło spai w samo. o.az stoisha 1ard|owe' Pl7elŚc e z puchary'
chodach, ub starq metodq tlaper. jednego sektora do drugiego Wyma'
ska obok nich' Na szczęście noce galo dwukrotnego oddawan a ] po. oprac. w. Zźemeckź

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

Dowiedzieć się czegoś więcej - część l

W,ffixri#:l"#
py kyno|ogóW którzy zbiera|i swoje
doświad..zenia na wieIu najIepsfych
międzynarodowych imprezach kyno.
|ogicznwh idługich rozmowach z |udź.
mi,
Metody szko|enia nie pochodfq f
ksiqżek, które można kupić w księ.
garniach, sq wynikiem Wie|o|etnich
treningóW z naszymi czworonożnymi
przy.jaciółmi' Plzy czym sta|e zMaca.
my uwagę d|aczego piesfachowa się
tak a nie inaczej.
Jesteśmy IudŹmi oddanymi psiemu
sportowj' których niekiedy napada
niepew'ność' cynizm a|e musimy
sobie sta e uświadamiać' żejestto
nasze hobby i chodzi tu głÓwnie o psa.
zanim zdecydujecie się na zakup
szczeniaka, musisz przemyŚ|eć sobie
jak będziesz formować jego

osobowośó iW jakim kierunku
będziecie go szkoIić (kynoIogia
sportowa, exterier, pies policyjny cry
pies przewodnik niewidomych).
Mus]sz zebrać jak najwięcej
informacji o przodkach \ĄYblanego
srczeniaka, z jaklej l in i i  pochodzi
(placujqcej czy eXterierowej)
cfy zdarza|y się choroby (dysp|azja'
problemy z sercem itd.).Dobrze jest
s ię teź doWiedzieć'  jak długo
stariowali i jakie zajmowali miejsca
na zawodach czy wystawach i jak
długo ży|i' Na przykład: zaczniesz
startować ze swoim psem na
zawodach w wieku 2,5-3 lat.
Włożycie W n]ego dużo
energii, czasu ipieniędzy. To przykre
kiedy w wieku sześciu lat pies juź
nie nadaje s ię do stal tóW, a
Właścicle chciałby startowaó daIej'
Po zebraniu tych informacji wybierz
hodow|ę z dobrq sławq iwybierzecie

szcreniaka. Przywyborze wielu ludzi
robi całe mnóstwo róŹnych testóW.
Większość z nas jednak, wybiera
szczeniaka, który Wydał s ię
sym patyczny, który przy.b]egł izaczał
talmosió za nogawki a bo
najWiększego szczeniaka, któly
poprzez swoja dominację wylvaIczył
sobie najIepszy dostęp do
najm leczn iejszego sutka przy
karm]eniu. ZnajdQ się i tacy' któlry
my|a zakup szczeniaka z wykupem
na hande|' Męczaje podnoszeniem
za ogon' strzeIajqc plzy tym'
machajac ibijąc pałkq. człowiek ma
takie uczucie wtedy jakby mu
mów]ono , ,przecieŹ to tyIko
szczeniak, jeszcze kontro|a i biorę''.

lan Thoth Nitua
Jozel Olearcin Popftal

Tł umac zenie Ańna c a I on,I rc s c u
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WORKING DOG ACADEMY
Doskonała szkoła służbowej i spońowej

' vlychowanie ićwiczenie f pŚem
(posfuŚfeńŚhło obrona egzamny'
a lakże myśliwske' noowce, nagŹnia.fB.
wys|awiające trcpowce)
'szko|enia sem]naria d|a trenerÓw
Glużbowa i spodowa kyno|oq a)

'obozy 19fupowania dla reprezenl.cji
(w pięknej podlatrańskie] oko| cy)

'fakup spżedaż psów
za|ęcia prowadzi Jozel o|earcin - reprczentant słowacii na MistżGlwach Św|ata

T.minar.:
20 29'11'2000 szko en e kyno o9 i slużbowe]
szeegć'owe informacjo można uzyśkaó:

cAN|sLoG' sobotske Nameste c 58' 05801Poprad, le| /fax] 00421927769532. te|' Koń :+421905544645
E nrall dos@lalry-tour@nislog.sk

kynologii
Ponadto proponuj.myl
. kojce (kombracja że|afa Idl €wna)
. pżeŚzkÓdy I pornoce szko|eniowe

bÓxy do samochodóW na mia.ę

. karmy d|a psÓw Eag|e Pack. Hy.Ration

CANISL OG

skladamy serdeczne podziękowańa Bolkowi weselskiemu za ogromny wktad pracy włożony w
organifac.ie takwspaniałej imprezyjaką była K|ubowa Wystawa'

Ilcżne gfolo |.cżestntkóu |łystalo.

2000 r' odbyła się W
WięcborkLJ xlX K|ubo\ła

Ze smutkiem informuję, że W poniedziałek po przy]ocie do domu z Po|ski zmań Bełto,d wi€n6c,(e. sędzia sV
wie|ki hodowca ' zawsze chętn ie przyjeżdzajqcy sędfiować do Po|ski' Przykro, że ostatn iE Wystawę ja kĄ ądziowa| )l|
to Polska Wystawa K|ubowa' Tym rafem Wyjeżdżajqc f Po|ski był WQtkowo Wfluszony oczy mia| wypełnione |zar,,

Klubowa Wystawa owęalków Niemieckich
WlĘcBoRK 0910wrzeŚnia 2000 r.

dniach9.10Września

Wystawa Owczarka Niemieckiego.
Na Wystawę zgłoszono 344 owczaF
kif czego 55 W k|asach uź}tkowych
{38 psów i 17 suk}'
sędziowa i zaproszeni z Niemiec ]
Danii sędziowie sV : Berto|f Wienc'
ke, Franz P Knaul, Tony L. Jorgen'
sen' stronę Po|skq reprezentowa|i :
lV' GQtkowski i Zb. sfcześniak, któ.
rzy prÓcf k as' ocenia|i konkr.rrencje
hodowlane,

W sobotę urocfystego otwar
cia V]ystawy dokonaI Przewodniczq-
cy K|ubU Rasy 0N Zb' szcześniak.

W imien u organizatorów po
dz ękował za przybycie zaproszonym
goŚciom, Wystawcom l zgromadzo
nej pub| czności' Powital \łysiawcóW
łczqc im sukcesóW sportowej ry-
walizacji.

Po otwarclu prreprowadzono
testy psychiczne w k|asach uż}tko.
wych najplerw psów potem suk'
sędzla przydfieIał jednq z trzech

ocenI Vvybitnq, wystarczajqca |ub nie
zaIiczoną. ocena Wystarczajqca usta.
Wiała psa na końcu stawkiocen do.
skonałych, a ocena n eza iczona e|i.
minowała psa f Wystawy. Ten przy.
kry los spotkał niestety kika zwie.
Iza|.

W konkurencji,,Reproduktor
ijego potomstwo" wystawiono czte-
rygrupy hodow|ane. Zwycięży| z naj.
l iczniejsza grupa Baik V. Domenica
przed grupami Ulka'v Arlett, Gi ldo
Robinson Park iSonny Brebe am.
See
Następnie dokonano ocen .,na stój ''
wszystklch kias oraz zakończono
sędzlowanie k|as rnłodfikóW icham
pionóW

Wiecforem odbyto się spotka
nie Zarzqd! K|t]bu z wystawcami,
na ktÓrym wręczono dyp|omy uzna'
nia najbaldz]ej zastużonym w rozwo.
ju rasy.

W niedz]e ę rano W konkuren.
cj] na naj|epsza hodow|ę zwyciężył
kojec Asarko Lordana z Ka|isfa' któ.
ry był wystawiany na tegorocznej Wy

stawie Swiatowej w Bremie,
gdzie zajqł dziewiętnaste miejsce'
Drugie miejscezajęła D|ha Roven ze
Stowacji, a trrecie Satysfakcja
K|asę uż}tkowq psów wygrat fastu.
żenie bardzo dobrze przygotowany
Balk Domenica przed Sonny Brebe
am, See Vi eroy vom Sch oss -
Querenburg.

Wysoka pozycja Sonnego jest
być może dIa Wie u faskocfeniem,
|ecz na|eży pamiętaó' że piesten po.
kazał doblq grupę potomkóW ajego
syn Wygrał k|asę otwartą ' Wśród
suk zwyciężj,,ła po laz drugi(poprzed
n o w 1998 r.) Corsa Karnienna
Twierdza przed Nikkq Ko orado iTo-
ska D|ha Roven'

Pełne Wwiki Wstawy Klubawej wraf
z opisami psów i suk zamieścimyw
następnych numerach oN po prze.
słaniu oficjalnych WynikóW Wystaw
przez oddział W Bydgoszczy'
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g.FL|K Rykoń
o. Ulk v. Arlett
m.Piggi Haus Bork
h.R'KqdzieIa
W|' R. Kqdzie|a

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

11.NEWADO Inwitro
o. Vi  leroy v. Schloss
Querenburg
m.Dina Ciech-Maz
h'J '  Kęsicki
wł' J '  Majewski

Ps! klasa młoc|zieżv
sędfia BertoIdWienecke
ocen doskonałych - 4
Iczołówka Polski]

I.MARCOr Krywlan
o,Mador Fimereck
m.Finka r Krylvlan
h. B.J. Gesinowscy
Wł. B.J '  MaIlnowscy

2.|TALO Dlha'Roven'
o, Wal ium v, Arrninus
m. Duxi Dlha' Roven'
h. A. lvlajsniar
wł' A. [,4ajsniar

3.MAXr Krywlan
o.lvlador Fimereck
m.Finka f Kr!ĄV|an
h' B.J Gęsinowscy
wł' K- Rasiński

4.DASTIR Satysfakcja
o.Esko Danlschen Hof
m.Palme od ieksa
h.l.Rzuchowska'Strzelecka
Wł. N'4 ' Tkacz

Psv klasa iuniorÓW
sędzia Beńo|d Wienecke
ocen doskonałych - 5

lczołówka P0|ski]

1.cL|F Rykoń
o.ulkv. Arlett
m.Piggy von Ha!s Bork
h'R. Kadze|a
wł' M'stanisławski

2.NADET De Ma.ko
o.l\,4axon v. Arminius
m.Brita De N4arko
h. M.Dmochowski
wł'M'cfern akowsk

3.BANDIT ru den sieben
Burgen
o.Uridu N4anoirde S ssi
m.Snoopie zu den sieben
Burgen
h. L Varga {Niemcyl
wł' D.W.Lewandowski &
PLrstelnik

4.LARY vom Krcnnensoo
o.Arex Hafada is
m. Quini Kronnensee
h. WEgemann
Wł.W.Egemann Iop ek'
Eeten Bennyl

5.D|K Giba|'owa Góra
o. Fabio v. Schacher
m. Sasja v.
Nieuwlandshof
h' K. Dobrzański
Wł. K'Dobrzański &
K.Mll ler

Psy klasa otwarta
sędzia Tony L'
Jorgensen IDan]a l
ocen doskonalych 5
[czo|óWka Po|ski ]

1. DANTE Ry'Li-Ma-Ja
o,Sonny Brebe am See
m.Astra z Kojca Ry-Ll-Ma-
)a
h. R' K|ąskała
wł' R' K|askała

2. FLAX vom Holtkamper
See

o.Warro v. Larchenhain

Ho tkamper See
h. N emcy
Wł. N. PaImowski

3. CYWIL Canis Bajer
o. Kastor Acer Au reu m
m. Adria Canis Bajer
h. D's. ]V]cińscy
wł' D's' Micińscy

4. AKIM Ranczo Moresa
o. Baik v. Domenica
m. Borusia Rodiaz
h. Z. Czajkowski
Wł. lvl' Jesiołowski

5. YUGO Mis-Maz
o. Piro Kronnensee
m. Nara z Bero ny

wl. J. Falkiewicz

Psv klasa użvtkowa
sędzia zbigniew
szcześniak
ocen doskonałych
wyróżnionych VA -10 [
czolówka Po|ski ]

1. BAIK v. Domenica
o, Tony v.d. Wienerau
m. Anja v.d. Wildsteiger
Lano
h. E. Muller
wł' P swinialski

2, SONNY Brebe am See
o. Yassko v.d, Roten
Matter
m. Dina Berbe am See
h. M. Beller
wł' |. Kajak

3,VILLEROY vom
Schloss Querenburg
o.Ukv.Ar lett
m.Olira vom Schloss
Querenburg
h. Niemcy

Wyniki Wystawy Klubowej ON
Wiecbork 2OOO

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

Psv klasa nłodzików
sędzia Berto|d Wjenecke
Ocen bardzo dobrych - 11

1. LEIF Dlha' Rowen'
o. Gildo v Robinson Park
m. Lula aus Agrigento
h+Wł. A. Majsniar

2.RANOO Sedan
o.Ajax v.d. Roten Matter
m. Bessy Sedan
h' D. Mqdrzak

3. MAx z więcboBkiej
Doliny
o. Rickor v. Arlet
m. Dixi v. Streek
h. L' Baldońsk
Wł' L'Baldoński

4.KEW|N Matador
o. Xandor v. Tronje
m.Nikka Kolorado
h.M.R.Szmyd
wł. R'szmyd

s.CENT z Nois
o. Ajax v.d Rten lMatter
m. BetiUnion
h. T.Btaszczyk
Wł' D.szymcfak

6.BRUTUS z Weselskiei
Z&;tody
o.Rickorv Arlett
m.Qulna r Berol iny
h. B. Weselski
Wł. B. Wese|ski

7.BRUNo Mał świt
o, Jackson v. Larchenhain
m.Capriz Krywlan
h' E. ŚWita|ski

8,NASO Inwitro
o.Vi l leroy v.Schloss
Querenburg
m.Dina Ciech-Maz.
h' M' Kęsick]
wł' K' Klzywicki
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4.DON Mir-Pol
o. Hos G osenmosen s
m. |ga z Bożenlna
h. l\ '4. Pietrusiak
Wł' M'Pietrusiak

5,HERO de Marko
o. Laser v. Platoon
m. Britta de Marko
h. M. Dmochowski
wł' K. P|osarek

6. IGOR z Beroliny
o.Roy Roten l\4atter
m.Kudie Trienzbachtal

T.Quastor OolbyBohemia
o. Mike v. Haus Bork
m. Messie lr inka CS
h, J, Svancar
wł' cz. Gocek &
J,Juteczko

8. Aiax vd Roten
Matter
o. Hoss Hasenbom
m. Gerda v.d.Braukapel le
h. K. Roten

9.GRAFl.R Satysfakcja
o. Gambo Kraftmosens
m. Pa|me od Żeksa
h. L Rzuchowska
wł' z' Wlóbe|

10. YAGO Agarko
Lodana
o. Quaizu den sieben
Burgen
m. PariAsarko Lordana
h. G. Okrssa
wł' G. okrasa

Psv klasa championów
Sędfia - zbjgnieW
Szcfeśniak
Ocen doskonaiych - 6

I.ATAN woj. -BaŚ
o.Hoss v. Brachtal
m. Bira Woj-Bas

Wł' K. Kamiński

2.DALLAS AbakuŚ
o. Natf steigerhof
m. Werra Adlerweg

h. lvl. Dziuba

3.JECK vom Hollagei
Land
o.Vando v. IVoorbeck
m. Pischa v, Holtkamper
See
h. B. Kohlbrecher
!łł. Z' Radfiejewski

4' zAsKo fe spręcowa
o. Dix v. Farbenspiel
m, O ra vorn Holtkamper
See
h. N. Palmowski
wl. M. Zalewskl

5, ANTON Abakus
o.l l  kv. Ar ett
m. Sabatiniv. Burg
Bismarck
h. M. Dziuba
wł' P szka|ski

6, WICKO v. Felsenwehl
o. Mark v. Haus Beck
m, Xandiv Fe senwehr
h. H. Tien
wl. L Rzuchowska

suki klasa młodzikóW
sędzia Franz-Peter
Knaul- Niemcy
Ocen bardzo dobrych -
11 [ czo|óWka Po|ski]

''.CANDY 
Maserau

o. Wto Preu&enblut
m. Alexis Pre&enblut
h. L. Matuskovic
wł' L' Matuskovic

2.FOB|A Woj - Bas
o. Atan Woj - Bas
m. Sekta Woi - Bas

wł' H Kietbasa

3.JAKSA ze spręcowa
o. Diego ze Spręco\da
m. HirahiHoltkarnper
See
h. N. Palmowski
wł' M. Za|ewsk]

4.TEKLA v HauŚ Ga||i
o. Hardo Sch los Runding
m. Fanta z Gall i
h. O. Jesensky

Wł. |\l' MaIinowski

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

6.MEGI f Więcborskiej
Doliny
o. Rlkkorv. Ar lett
m. Dixi von Strek
h' L 'Bardoński
Wł. T' Bobudfki

T,KOMTESS
KUNEGUNDA Anarchia
Box
o, Nando v. Uckerstrom
m. Fanta Anarch a Box
h. L. Ni lsson
Wł. | '  Ambicka

8.KET| Rodiaz
o. Anton Abakus
m. Nena Rodiaz
h' Ł szka ski
Wł. R' o|ejniczak

9.NOK|A Wot - Bas
o. Oro v. d. Hainbuche
m. Tekla Woj - Bas
h. W Pustelnik
Wł.WPuste|nik&z'
Sobczak

1o"AURA Fenomen ż
Nigporętu
o. Sam Luttersbruch
m.-
h. G. Lewandowski
Wł. M Gietka

11. OLINDA lnwitro
o. Jackson v.Lancherhain
m. Cela Ciech - Maz
h- |\4'  Kęsicki
Wł. M Kęsicki

suki k]asa mładzież!
Sędzla Franz Peter KnauI
Ocen doskonatch-9 [
cfolówka Po|ski]

'..NlCKlAlhambrao. Jago v.d. wolfsburg
m. Ydette v.d. Wienerau

Wł. R. Kłapkowski

M|Es ĘczN X Nl13 
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2.lRA z Hodowli Mistrza

o.Zento v. Wiesenborn

Więcborskiej Do lny
h. J. Antczak
wł' st. Grfonkowskl

3.JENA Rodiar

m, Fonda r Kr),vlan
h. P. Skalski
wł' L' Wręga

4. NADI ze 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\ larc iniak

6. INOVA Dlha'Roven'
o. Va ium v. Armin us
m. Duxi Dlha' Roven
h. A. N4ajsniar
Wł- A' Majsniar

T.RON|A v. Haus Gal l i
o. Pascha v.d. Jhanhohe
m. Fanta z Gal l i
h. O. Jesensky
Wł. j\l' MaIinowski

8. DESSA Mb- Maz
o, Gi ldo v Robinson Park
m, Pola lvlis - Maz

9.BlRMAWilczy xlan
o. Rikkor v. Bad Bol l
m,ls ldora v. Frankengold
h. M. Kowa czyk
Wł. M Kwa|czyk

sukiklasa iunioróW
Sedzia Franz Peter
Knaul
ocen doskonałych 7 [
czołówka Po|ski]

1. Faxi Dlha' Roven'

I
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o. Xandor v. Tronje
m. Edera Dlha'Roven
h. A. Majsniar
Wł' A. Majsnial

2,CIJLA Dlha'Roven'

m. lmka v. d. Kieferschek
h. A. Majsniar
wł' A. N,|ajsniar

3. UNoJA sqdeckie
Lachy
o. Vello v. Va entinhof
m, Manta v, D,
Holzheimer Linde

wł' A' Bocheński

4.ZERANA von Bad-Boll
o. Zamp v. Schloss
Runding
m. Xamara von Bad-Boll
h. Hans - Peter Rieker

S.N|COL L@tes
o. Hoss v. Hollager-Land

h. A. Z. Bagrowscy
wł'.J. sznepf

6.BETIY G|bałowa Góra
o,Fabio vom Schacher
m' Dola Gibałowa Góra
h. K' Dobrzański
wł' A. Dobrzański &
Szymczak

?'EL| f Więcborskiej
Doliny
o. l.l k v. d. Dunieschenke
m' Dona z Więcborskiej
Doliny
h' L. Bardoński
w|. D' szymański

Sukiklasa otwarta
sędfia Tony L.
Jorgensen I Dania]

ocen doskonałych - 9
IczołóWka PoIski]

I.R|TA Woj - Bas
o. Jello l\,,lichelstadter
Radhaus
m. Bira Woj BFs

2. AFRA za Skalnogo
\!!4ó,rf^
o. [Jllyv Furstenberg
m.AnniConcordia CS
h. G. Jurecrko
wł' M. szoltysik

3,'VARA Ha.tis CS
o. Hoobyv. Gletschertopf
m. lr is Dolomina
h. H.Melounova
wł' B. Pokrywka

4. LENNA Abakug
o. Quia zu.d. Sieben
Burgen
m.Anette v Abakus
h.lV. Dziuba
wł' M. Dziuba

5. HERA Va$Hean
o.Sonny Brebe am See
m. Olimpia od Piechoty
h. H. Tabaczynski
Wł' H' Tabacfyński

6. XILA von Arlett
o. N4ischland's Simon
m. l l l i  von Paradisgarten
h. M. van Dorssen
Wł. M. Juchniewicz

7. RoMAsądgckio
Lachy
o. Ulkv. Arlett
m. fiłanta V' d.
Holzheimer Linde

Wł. |V' stryszewska

8. NASTA von der

o. Lasso v, Neuen Berg
m.Wolga von der

h.G.Korschek
Wł. f' o|szewski

g.FAMAzPolany
Imio|ińskioj
o,Jango vom Furstenberg
m. Vina vom Kronnensee
h. B. Napierska
Wł. K' Fijarczyk

suki klasa uż'lkowa
sędzia Mieczysław
GĘtkowski
ocen doskonałych. 5
Iczo|óWka PoIski]

I,CORSA Kamionna
Twiel(Ea
o. Gorbiv. Brachttal
m. Leika v. Brachtta
h. Z. szcześniak
wł' z. Łukasik

2.NlKXA(olorado
o. Endo v. d. Piste Trophe
m. Freja v. Schmolerpark
h. V. Fiala
wł' A. Dobrzański & R'
Srmyd

3.TOSKA Dlha' Rovon'
o. Rikkor v Bat - Boll
m, Honda v, Nordsee
Sturm
h. A. l\4ajsniar
wt. A. Majsniar

4"R|KA Ds - Bes
o. Jago v. d. Wolfsburg
m. Etna De - Bes
h. R. Kłapkowski
wł' R' Kłapkowski

5.oRWEL|Aż MaIachitc
we' Ęki

m. Betty spod Wangu
h. E. Plewka
Wł. D' Byłeń

sukiklasa chamDionóW
sędzia Mieczyslaw
Gqdkowskl
ocen doskonałych - 5
IczołóWka PoIski]

1.FlFl Rodiaz
o. Ajax v. d. Roten Matter
m. Benif ika Rodiaz
h' Ł szka ski
wl. P. Szkalski

2.GAJA Lestes
o, Pascha vom
Wolfsbu rger Schlosss
m. Donia ze spręgowa
h. A.Z. Bagrowscy
Wł. A'Z. Bagrowscy

3,AFRASchreidon
o, Kastot v. Amur
m. Karina r Gentu
h. M' cierż
Wł' Dobrzański &
cichostępskI

4,CORA Ardolia
o. Lord GeorgVictorTurm
m. Bora z KrFvlan
h. Ł Bożko
wł. P Bożko

5.ALF| r Krywlan
o. Diego ze Spręcowa
m. Hera ze spręcowa
h. R' Gęsinowski
wł' R. Gęsinowski

oProc. L. G.ruenda

T,WAGA:
]eś|i pEysyłajq Pańs|wo jakies materiały do druku (rck|amy' anyku'' '''' itp) i znajdujq sle W nch
gE'iki to bardfo prosze aby mialy następujace cechy:
udjęcie: 3ka|. .abści (|eś|| na być cEmGbiab) lub w ko|oue oMYK

. rofdzie|.fość:3oo dpl (w 3ka|| t1)
format T|FF (ttćuen|e r.t|l) |ub Photoshop Fomat (Mszerenie *.p6d)

|ub skontaktowac sę te|efoniczne' emai|em.'' jes] systąpią jakieś py,tania
Teksty proszę prz'sy|aó w fomacie Word (+'doc) ub RTF (*'rtD be RAMEX i TABELEK
(ies|i ma byj tabe]ka prosze wyEcy oddzie|ać tabu|atorami)'

DżIEIQE

Redakcia nie odoowia-
da za tleśc zamieszcz'
nvch og|oszeń lll

cennlk rekIam kolor szaloŚć
cala strona 3oo* 150*
7/2 stony 75*
*ceny podane w zł bef
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Bytom
28.O5.2000

(sędfia: |wońa Magdżia6ka)

Klasa szcreniat (1)

1 DB ARES z AIei

0, (ONDoR v

N4. YELLY v.d. Schwer rer

X|aŚa nlod2i6żt (4)

o' VAx a'd' Br!ńńeństlaBe
M. KASCHA v. Blue.Rose

2 BDB HADES Robinson-Park

O. IND!S v.

M' PAR fńad st|urlryka

X!6ąj@jo!óv (2)

l" BDB INERo z
Mazańcow|.kiego w.Bóua

M CYNT]A TR|x| fńćd Parku
s l ty

2 DB BORNOS Szlachetny

O. oINOR a. Agr gento
M' ARMA sprężysty skok

x|as. otwańa (5}

1 D NERo vd. wannśee
O, LASSO v. Neuen Berg
,M. WoLGA V'd' W eńela!

2 D REX Riwelino

3 B0B UFO Union
0, llildmarken s DAR(W NG
DOG
N4. GLoR A v Burg Bsmarck

4 DB XoRAL żnad st.umy|ra
O. IOKKER z Gentu
M, CYNI znad Slrumyka

{|asa uźvtkowa (2)

1 D CWC Zwyc. Wy3t, IEC(

M. PISCHA v Ho&amper See

2 D JADO ad, Schwaren

O. QUANTo a.d.
Brunnenstrasse
M, PETŻI v. Salzgtter M en

(sędfia: lwona Magd2iarcka)

Klasa szczoniat (3)

1 BoB PUMA ż HarceEtiej

2 BDB PAT| z HalceEłiej

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

x|aga m|.od2|kóJ (1)

1 DB RoxsA żń.d strumyka

Nrl. CYNI rnad Svumyka

Klasa mljodzloty (4)

O. INDUS v

O, QUEFo Hanis
M, O(SA Gsr

3 BDB GRlitll Modor
O, KONDOR v.

M' QUANDA V (rÓńensee

4 BoB ZANDRA Skand

X|asa iuniorów (7)

DwUM|Es ĘrzN X 
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O. INDUS v.

M. BETT z Bocianiego

2DGRETAzXanotowca
0. FEL XS v ro ager Land

H. W. H. Zamorowski

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

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

kla3a otwart-a (9)

1 D cwc fwyć. wy9t. i Rasy
s|nx^ ł EEewoiIor Ta|
O. ARXO y Essweiler Ta
M. CELINA y Essweiler Tal

2 D FERA 2nad Strunyka

M' YR|NA zńad slrurlryka

3 D LoRA z |g|aśtogo La5ku

M. OTTIE v. Z tterta

4 D REZA z lglastogo b6ku
O, Jo((EF z Gentu
M' Qu|NA v' Kroneńsee

x|asa użvtkowa (1)

1 Oa BALTA Git

Racibólz
4.06.2000

PSv
(sędzia: wojciech
Kramarski)

K|asa m|odfików (1)

1 BDB RINO znad
Strumyka
O. JOKKER z Gentu
M. CYNlznad Strumyka
H. K. Rakoniewski
Wł. J' Gratzova

K|aŚa iuniorów (1)
1 DB FORES Szopienice
O. INDUS v.
Fourniefin0hlenbach
M. ADA Szopienice
H. R. Asenkowicf

Klasa otwarta (3)
l .DORSOzRogowej
O. JASCHO v. Fiemereck

M. PUMA r Rogowej
H. L. Szyra
Wl.T. Staniowski

2 D NERO v.d. Wannsee
O. LASSO v. Neuen Berg
M. WOLGA v.d. Wienerau
H. G. Korschek
W. Z. Radz ejowski

3DLAP|Szlmiel ina
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2 D JECK v, Hollager- 4 DB PECI z Harcerskiei
Land O. TASSO r Rogowej
O. VANDO v. Moorbeck M. JESSY Kusros
N4. PISCHA v. Ho tkAmper H..N/. lzydorczyk
see Wł' [l' sojka

O. KAS v.d. Herderskrlng
M. ELFI v. Ho ager Land

Wł. A' Kofioł

K|asa użvtkowa (3)

1 D Zwyc. Wyst. NATAN
z lmielina
O. KAS vd. Herderskring
M. VlNAv. Kronensee

Wł. B. Napierska

H. B. Kohlbracher
Wł. Z' Radziejowski

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

SUKI
(gędzia: Wojciech
Kramarski)

Klasa szczeniat (4)

1 BOB PUMA z
Harcerskiej
O. TASSO z Rogowej
M. JESSY Kustos
H. M.lzydorczyk

Wł. K. Sfyra

2 BDB PATI r Harcerskiej
O. TASS0 z Rogowej
M. JESSY Kustos
H. M.lzydorczyk
W|' M. Ki€rmaszek

3 DB TENI znad
Strumyka
O. HADES znad Strumyka
M. FlNAznad Strumyka
H' iWł' K' Rakoniewski

K|asa m|'odzików (1)

1 BDB JOLI f
Niewiadomskioj Doliny
O. IGOR v. Hainbuche

H. iWł' lvl. sfołtysek

K|asa mlodfioż! (5)

1D AFRA Crardasz
O. TASS0 z Rogowej
M. DORIS od Karolaka
H. iWl. M. Kiermaszek

2 BDB DUMKA
Kleszcronka
O. KONDOR v.
Fournierm0hlenbach
M. DESY re Skalnego
wzEóEa

H. D. Stanlos
Wł' M. stan]os

3 BDB NIWA re
ska|nego Wzgórfa
O. ZAI\,4P v. Schloss
Runding
M. N4AUS|Avax
H. iW. G. Jureczko

4 BDB LIMBA
Kolonowska
Leśniczówka
O. BAIK v. Domenica
M. PIA a.d. Stufke
H. i Wł' M' Zwo|an

K|asa iuniorów (6)

l.DGRETAzKanetowca
0. FELIKS v. Hollager
Lano
Nl. SANDRAT lmie na
H. iW. H. Zamorowski

2 D TOSA z Alei
Dąbrowskioj
O. INDUS v.
Fourniermrihlenbach
M. BETTIz Bocianiego
Rezerwatu
H. J. Kawiorski
Wł' R' Pietsch

3 O FERA Szopienice
0. INOUS v.
FourniermUhlenbach
M. ADA Szopienice
H. iW. R. Asenkowicz

4 ? XENA Ka-Bron

O. INGO Ka-Bron
lV. JULI Ka-Bron
H. B. Xadlubiec
W. K' Węg|orz

Klasa otwarta (7)

1 D Zwyc. Wyst. i Rasy
NIRA v.d. Wannsee
O. LASSO v Neuen Berg
l\1. WOLGA v.d. Wienerau
H. G. Korschek

2DDORAzHarcerskiej
O. TASSO z Rogowel
l\1. BABIKA Samotar
H. M. lzydorczyk
W. X. Szyra

3DE|KEzczarnowąs
O. TONY v. Winnloh
M' LUssI z czalnowqs
H. J.  F ia
W' R' staśko

4 BDB IWA znad
Strumyka
O. JOXKER z Gentu
lV. GERTI v. Hollager
Land
H' i Wł' K. Rakoniewski

N|aga użvtkowa (1)

1 D OLORIA Linabero
O. AJAX v. Haller Osning
l\/1. AFRA Linabero
H. J. Szmaja

śĘska wystawa owczarków
niemieckich - 24.06.2000

7Ttegoroczna ś asha Wysta!^Ja
l owczarków Niemieck ch zo

I- stała zorganizowana przez
dwa 0ddzia|y zWiqzku KynoIogiczn+
go w Po|sce| o' chorzów i o' Kato

Na wystawę fgłoszono lekordowq
Iicfbę psóW: 169' Do sędziowania
zostaIi zaproszeni dwaj sędf iowie z

Po ski: Piotr Ś| iwka i  Marek Cfelnia.
kowski oraz sędzia sV f Czech: Ka.
re| strouha|' Nielównomierne rozło.
żenie iIości ocen]anych przez po'
szczegó|nych sędzióW ółierzqt zosta
ło spowodowane Wcześniejszym
przypisaniem poszczegó]nych k as
sędfiom już w foIderach rekIamo

Joan'na Domańskr, Wystawa przebiegała W atmosferfe
sportowej ryl/vaIizacji, dIa zwycięzców
nie zabrakło meda|i '  pucharów olaz
nagród lzeczowych.
Wzorem innych imprez tego rodzaju
sędziowanie odbylvało s]ę najpierw
natrzech ringach w pozycji ,'na stój',,
a następnie W ruchu na jednym
wspó|nym ringu'
W przerwie pomiędzy ocenq , 'na
stój'' a ocenaw ruchu przeprowadzo.
ne zostały konkurencje hodoWIaneI
Konkurencja,,Naj lepsza Hodowla"
(sędzia: Marek CzerniakoWski)|
Zgłosfono 16 hodow|i' Wystawiono
13' Pierwsfe trzy |okaty fajęły na.
stępujqce hodowIeI



/da\rs!l
1. ,,Satysfakcja"
2. , ,Abakus"
3. ' ,ze skaInego Wfgórza, '
Wiadomo, Źe W tej konkurencj iważ
najest nie ty|kojakość poszczegó|
nych osobn kóu a|e róWnieżjedno
|ity ',obraz'' danej hodow , ] ośó róŹ
nych ojcÓW lmatek, i lość rniotów
etc' Niektórym hodow|om zabrakło
wymaganych trzech zwierzqt, aby
Wystartować W tej konkurencji' Ana.
Iizujqcwynik końcowe można zauwa.
łĆ' Źe w cfołÓwkach poszczegó|nych
k|as (jako czołóWkę można np' uznać
4 ry pielwsze lokaty. oczJ^Viście f
najwyższE ocenq w danejk|aq]e)zna
Iazły się zwlerzęta f następujqcych
kojcóW:
1' cztery zwlelzęta wprowadfo.
ne do czolówki:
'  'Satysfakcja" '3 lok. w kl .
młodfikóW psów, 2 |ok. w k|' cham.
plonów psÓw,3 |ok' W k| '  młodzieży
suk i 1 lok. w kl. otwartej suk
2. T|zy zwierzęta Wprowadzone
do czolóWki:
.  

'Abakus' ' .2 |ok'  W k. uż}1.
kowej psów, 1 ok' W k|' champ]o.
nÓW psÓW i 2 |ok' W k]' uź}tkowej
suK

'  ' ' fe Ska|nego wzeórfa' '  .4
ok' w k. młodz]eŹy suk, 1 |ok' w k|'

junlorów suk i4 ok' w k|' otwartej
suK
3' DWa zwierzęta Wprowadfone
do czołóWki:
. ,,N4avic,, 1|ok' W k|' młodzi.
ków psóW i 2 |ok' W k. młodfików
suk
' ,,1\' laseralr" - 1i3lok. w kl.
szczentEt suk
. 

',z Pałacu cesarza, 2 |ok.
w kl. srcreniqt suk 3 lok. w k .
uźytkowej suk
' 'Woj.Bas' 1|ok. w k|' mło
dfieży suk i 3 |ok. w k|' juniolóW suk

Konkurencja ,,Reproduktor i jego
potomstwo,' (sędf ia: Piotl sliwka):
zgłoszono 13 glup potomkóW, wy.
stawiono 9. Pierwsze trzy lokaty:
1. 'XANDOR v. Tronje"
2. ,,ANToN Abakus"
3. ,NERO v. Hohen Drawehn"
AnaIifujac wyniki końcowe można
fauwałć, żew czo|óWkach poszcze.
gó|nych k aszna|afło się potomstwo
następujqcych reploduktoróW:
1. Trzech potomków Wprowadzo.
nych do cfo}ówki:

ĘczN K l{'t8 WRfEslEŃ2ooo 19

.  , ,XANDOR v Tronje" 1lok.
W k|. szczeniqt psów, 1lok' W kl '
m|odz kóW psów i 2 ok' W k|. mło.
dzików suk
' , , lNDUS v. Fourniermrihlen-
bach',  2 |ok. w k| '  szcfenlqt suk' 2
|ok' W k| '  mtodzieży suk i2 ok' w
k '  jun]o|óW suk
2' Dwóch potomkóW Wprowa
dzonych do czołóWki:

, ,FLlCX v. Ar lett" -4 lok. w kl .
otwartej suk i2 ok' w k|. uż}tkowej

' , ,KONDORv.Fourniermuhlen-
bach' '  3 |ok' w k| '  szczeniĘt psóW i
4 |ok. w k| '  młodzików suk
' ,,LASER v. Platoon ' - 3 lok. w
k|. otwaltej psów i3 |ok' w k|. uż}t.
kowej suk

'ULK v. Ar lett  -1 lok. w kl .
championóW psóW i1|ok' wk|. m|o
dfieł suk
. 

'WICKO v. Felsenwehl '  ,3
ok' w k| '  młodfieży suk i  1 |ok. w
kl. otwartej suk
' 'WITO v. Preussenblut" - 1i
3 ok' W k| '  szczen]qt suk

PSv
(3ędż|a: xaro|

K|asa 32cz6ń|ąt (3)

1 BOB kEvlt{ Mal.dor

2 BDB IENO Trixi znad

M. ELfA Trx rnad Parku

t EDB F|oDoR xlBzdońk6

M. GLTNoA z glastego Lasku

x|*' nr|odzików (3)

1 BDB ASXO Mavic

M' LADY v Nieuw|andŚhof

2 BDB EDO ToIa
0, SONNY Brebe am See

3 BDB DAKO SatFfakcja
O. ESKO v oAnischen Hot

Wł' M. sacewicz

Kla.. młodżi€źv (12)

1 BDB ,AzoN f więcboEkloj

M' KTA z Więcborskiej Do|iny

2 BDB ECOII od Szalonej

M. KEssA f M6 Ówej stanicy

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

M' G NA v'd' Heisene| HÓhe

4 BDB BAX Uta

5 BDB UczUR woź Go czalt
O. KONDOR V.

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

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

a BDB ZAPP z lg|óiogo

O, BRASSo v. Fiemereck

9 BDB NANDo f Pałd.!

O. INoUS v

10 DB noLF z |ń|e||na

M, ELFI y Hollager Land

11 DB 
^RGUS 

Abału9
O, GEL v. Wo enhaupt

o. DoN M rPol
M, GOLA had Slrumyka
H. i Wl. K. Rakonewski

{ś9&ia: Piotr
sIiw|€)

Klaa olyatta (9)

1 D CWC oLSON Jam6
O. NORRO v. Messebau
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M. NATHALI Dlha Roven

2ONORDzUmlltowa
O. NERO v. Hohen Drawehn

3DURANzwię.boBkiej

O, LASER u Platoon
M. DoNA f W ęcbolsk ej

4 D LANCET weŹ Go calt

5Dw|EcoŁBrook
O, ATHoS v Hambachla
M. RAFFA v, Hotkdmper See
H, S, Bendig

6 O NERO vd. WanB*
O, LASSO v Neuen BerE
M. WoLGA v,d, W enerau

7 D X|MoN s'ora Xhńca
O, ( MoN v, Dan Ahedy s

M. ANSA vd. Muhtalleiten

a D URAN Paka Wilkohka
0, ULLY v, Fijr$enberE

9 BDB AST|N od co|ów

IJ!l!-.uttl!]Ę (11)

1 D CWC Zwyc. Wyst,
soNNY Br.b. an s€ €
0, YAssKo vd. Roten Matter
M. DINA Brebe am See

o,NATZ !, Ste gerhof

3Dw|TovPlóussnb|ń

M. GUNDANA v. Preussenb ut

4 D IASAN Dany Xvet

SD.IECXuHol lager land

M. PSCHA v. Holtkemper See

O. KAS v.d. Herderskring

TDTENOzJuhFkiego
ż'|ódłń

M. GARDA z.llratskiego

a D GERO Linabero
O, AIAX v. Haler Osning

9 D NERO v Hohon Draw.hn
0, QUANTO de Coroninas
M. JUDY v,d, Hohen Draweh.
H,?
Wl, R,Gapa, K, Jarmolowicz

0, UNKO v Haus Z eghnayer

11 D ZAMB z6 skalneBo

x|'s. ch'm.ionów (3)

1 o cwc aNToN abakls

[4. SABAT Nl v, Blrg Bisrnarck

2 D GRAF Satyslakcja
0, GAMBO Kralmose.s

(sęduia: Karel

Klasa szeeniat (17)

1 BDB CANDY MAS€TA!
0. WITO v Preusenblut
14. ALEXS v, Preusenblut

2 BDB PENsAcoLA z Pał.ćU

O. INoUS v.

M' ]Ess| z Pałac! cesarza
|] '  i \ł l '  M' Kaca Bb ch

3 aDB coNN|E Maśorau
o' WTo v' PreuŚeńblt
M. ALEXIS v Preusenb ut

4 BDB z|l(A Hor'Źońt

M, IVEGA HT Horyront

5 BDB PUMA z Harcerskisi

6 BDB JOIA z Unultowa
o' NERo u Hoheń Dlawehń

|]' wł. K' Jarmołowcf

7 BDB POLA NEGRI z Patac!

O, INDIS v,

M' JEss| z Pałacu cesalza

a BDB EIZA XlEzczonta
O, KONoOR v,

M, ESTER ze skotnicy

9 BDB HAZEL ż L|ntichu
o. N1scha €nd's s|MoN

10 BDB I GA Union
o. Kratmosens ToNTO

11 BDB P^Tl z Halc€Ekiei

12 BDB TEN| znad strumy|€
O. HADES znad Strumyka
M' F|NA fńad strumyka
H' i Wł' K, Rakonewsk

13 BDB HEDDA z Lintichu
o' MiŚchaańd's s|MoN

14 BDB HEILA z Lintich!
O, Mischa and s SIMON

15 BDB LIZA Linabero

16 BDB SERA znad

O. SONNY Brebe am See
M. FERA znad Strumyka
H, Wl, K, Rakoniewski

X|asa 
'nłodzików 

(7)

1 BDB UTTY Framato Rolau

M. JENNY Dany kvet

M. LADY v Neuwlandshol

3 BDB ,0l| ż
Niswiadonski.i Doliny

4 BDB ASHXA Fau.tug

O. KONDOR v.

M' z NA olń s Bohemia

Wł' A' oomańsk & R. Pietsch

5 BDB Ro I B sła|n6go

6 BDB l(El| L|ńabem
O. SoNNY Brebe am See

7 BDB v|sz| Weź Go c2art
O. INDUS V.

M' MAMBA Weź Go cfart

x|asa ńrodfieżv (35)

O. INDIS v.



3 D ETNA S.tysfakcja
0. W CKo v. Fesenwehr

4 D N|lG żÓ skahego

O. ZAMP v. sch oss R!.d ng

0' G|LDo v Rob ńson Park

6 D YUMA sądockie La.hy
O. FELLo v, Va entinhof
M. PENNY vd, fo zhe mer

7 D FUR|A Pasja skoĘionŹ

M. DSCA Pasia Skorpona

lM. DoF S od lGro 6ka
H Wł' M' (ermasfek

10 BDB FAUNA GiBz
o. QUERo Hańs

11 BDB JAWA ROdiAZ

'2 
BoB N|c(| A|hańbra

M. YDETTE vd. Wienerau

13 BOB HONDA

14 BDB XIA tuarko Lordana
o' ZAMP V sch|oB Rundińg
M, GAB Asarko Lordana

15 BDB SHARON Asa*o

M' PAR| Asarko Loldańa

16 BDB ELFI tempera
O. INDUS v

17 BDB SANA z Umultow.
o. EVAN z Wolf Gangu

1a ADB BRENOA Uta
o. MAXON v Arm n us

Wł' K. Ki|jańska Buryk

19 BDB RENDI fnad

M. CYNI znad Strumyka
H' wł. X. Rakoniewsk

20 BDB HAGI karko

M. soRAYA Asarko Lordańa

21 BOB NIWA zo Skrln.go

o. ZAMP V' sch|osŚ R!ńdinE

22 BDB BOIIA Abakug

M' RosA chlba oddżiału

23 BDB ORIMI Modor
O, KONDOR v.

M' QUANoA V lłonenŚee

24 BDB NIXE 2 Makdanl
o. BFAsso V i.eme/eĆk
M. CZARA r Potoku oobra

Wł' R' RadfimowŚki

25 BoB ToFF| Aśarko

M' TAXA Asarko LÓldańa

26 AOB GUITDA IIJNIOR

O. KoNDOR v.

M' QUANDA V kÓńensee

27 BDB LENA żo ska|nego

O, ULLY y Fii6tenberg

2A BDB DUMKA

O, KONDOR u

M. DESY ze skahego \łgólza

29 BDB PO A . Umultowa

H' iWł. K. ]armołow cz

M. HIBA re Skalnego

31 BOB WENUS Stora

O, DINOR a. Ag. genro

32 BDB WARTA slola kłańca
0, DINoR a. Agrtgento

33 BDB oRA znad struńyka

M, TORA zrad Strumyka
H' i Wł' (' Bakonewski

0 oON Mn.Po
M' GALA fńad strlmyka
H. Wl. K. Rakoniewski

35 BDB PUll fnad

O, DoN M rPol
M' GALA zńad strumyka
H' i Wł' (' Rakonewsk

x|a3a iun|olóU (16)

1 D cwc HoU fó ska|ńego

o. ILLY v F(jrstenberg
M. MANDRA ze Skalnego

2 D T|NA ż A|ei Dąbbwśki€j
0.  NDUS v

[4. BETTI r Boc an ego

O. IELLO v. M chestaedter

Es|ĘczN|Kt{r1a WFzEslEŃ 2ooo 21

4 D ANNE Ł Gi|ser Hof
0. ATI]OS v. Hambachtal

6 0 ZAIIDRA Ab.kus
o. |GoR v' Ha ńebUche
M. SELESZ Abakus

T D FA TA z lurajski.go
iódta

M. TASA f ]lra]skieEo Żród|a

a D TosA f Aloi Dąbrowskio,
O, INDIJS v

M' BETT| f BoĆianiego

9 BDB VESIA z Potoku

o. JAGO yd. Wo fsburg
M, NESTA r Potoku Oobra
H, B, Slawuta

10 BDB (ELLY P..Bo-Ma

lV. W dmarkens DA SY

!l BDB KREIŻI PABOMA

M' W|dmalkenŚ DAYS|

12 BDB lRlS Matador
o' LAsso y NeUeń BelE

13 BoB F|G^ zo ska|n.śo

o' ULLY v' Forsteńberg

14 BDB DU |lA śzopi.nicó
0. (ONDoR v

15 BDi LENor Marakaja
O. HE K0 u susannenhain



22 DWUM Es ĘczN X Nr ts WPfEslEŃ 2ooo

16 BDB DUNA od ce|ów
0. oPAL u Aroser sch|oŚs
M. HEOA Pa BcMa

(sędzia| Marek

xlasa otwarta (14)

1 D cwc Pn|iłA satFfakc|a
O. WIC(O v, Felsefwehr

H. Wl, . Rzuchowska

2 D S|RKA r E$w€i|ór Ta|
O, ARKO v Esswe er T6
M, CELINA v Essweiler Tal

O. ENZO v, Feuermelder

4 D ZAllllBl z. Skaln.Eo

5DSABAzNluygtodu

6DDORA2tlarceEt le l

7 BDB VARA 2 Uńu|towa
O. NERO v Nohen Drawehn
M. ALLE| v. Batu

a BDB ESTER re Skotnicy
O. LAZO z Beroliny
M. PAR zrad Strumyka

9 BOB ULFA Paka Wilkohka
O, ULLY v. Furstenberg

10 BDB LORA z lglastogo

O, IO(KER z Gentu
M, OTTE v Ztterta l

IL BDB XESRA znad

M. CYNI had Strumyka

12 0B P|AGRA w9ź Go

0. (ONDOR v

M. WERA z Xokos4ckiej

13 DB FERA 2nad Strumyka

M. YRINA znad Strumyka

14 DB RoMY Do|ńińa

M. MICHEL Domina

Kasa użt.tkoea (6)

1 D CWC Zqc, WFt. NIMA

o. ENDo vd' Plst € Tlophe
M, FFEA v Schmoderpark

3 D lEssl z Palaću crsaża

H' Wł' M' Kac+B]br ch

4 BDB ALFA re U berek
O. NERO vd. Hoher orawehn

5 BDB ,UDlTtl Paka

O. JoK(ER z Gentu

6 BDB BALTA Gbz

x|as. ch'moionów (2)

o, AIAX v,d. Roten Maner

M. CELA z Poskiej Wsi

wal.lemal Kosmalskt

Olsztyn -2OOO

Mlad$ław Gątkoq3kl

K|asa szcfeniqt

rtOO USO in Vit,o

K asa mlodzieży
1dosk zwyc M|odż MARco z

2 bdb TENOR z Beroliny
o XENDO vd.Bombardshohe
m KUDIE v.Trenrbachtal
hod. Wolcech Turkewicr,

3d IRISTAN r B.roliny
o, XENDO Bombardshohe

m, KUDIE v,Trienzbachta ),
hod, Wojciech Turkiewicz,

(|asa ]uniorÓw

o, ULLY vom Flrstenberg
m. Roz| ze ska nego WzgÓlza
hod, ZbiEniew Stepsk,
wł. Marek D.ozdowski

K asa otwarla

0' |]oss v'!o agerLańd

hod. Wa demal Kosńa|sk,
wl' Wa demar Kosńa|sk

2dosk zAsxo że sprecowa

m. 0L RA v,Holtkdmper See
hod' Norbeń Pahowski'

4dosk FlAx uHo|tkamp€r

o. WARRO v.Larchenhain
m. FANTE vNoltkamper See
hod. Hermann NiederEasse,
wł' Nolben Pa mowski

K asa Użytkowa
ldosk fwy.. Wyst. CWC
VILLEROY vSchloB

Wł' Norben Pa mowski

K]asa championów
ldosk BRUS Locus Solus
o. (EFl Dlha Roverl CS

K asa wetelańóW
1dosk D|EGo 2e spr€coła
o' WUTZ v'Ho|tk.ńper see
m' Z|LLY VHotkćmpel see
hod' Norbert Pa ńowski
wł' Norbert Pahowsk

SUKI

K asa sfczeń at
1 bdb JAXSA ro Spbrowa

m. HIRACHI v.Hotkdmper See
hod' Norbelt Pa|mÓwŚki'

2bdb OLINDA ln Vit.o
o. JACKSoN v.Larchenhaim

3bdb SIRGA z. Skalnego

o. ZANIP v.SchloB Runding
m, MANDRA ze Skahego

hod. Gertruda iureczko,

hod Wa demar Kosmalsk,
wł Waldemar KosmaIski'

K asa mlodz ków

m. G Nl vd.Herbsreiche
hod. Wa deńar Kosma|sk,
wł. WaIdeńar K0smaIsk



ĘczN 
^ 

Nr $ wRzEslEN 2aao

K aŚa ńłÓdzieży
ldosk XlLl z Agir! Boh.nia
o'  G LDo VRÓb ńson Parkm'
TOSCA HARTS CS

2doks' NAo| fe stź|ńego

o. ZAMP vschoB Rund ng

hod. Gertruda l!reczko

3dosk ASTRA z Weselskioj

o, QUENo r Beroliny

hod. Bo es aw Wese Śki'
wł. Bo es aw Wese ski

4bdb TR|clGY z B€ro||ńy
o, XEN0O vd.Bombardshohe

m' KUD E V'Tl  enŚbachta|
hod. Wojciech Tu.klewcr

( asa ]!niorów
ldosk CWC FANTE ze

o. JEsKo v'Ho|tkamper s€e
m. G NY vom St.lMichaes
Berg
hod' Norbeń Pa|mowsk
wł' Norbelt Pa mowski

2dosk PALIVIA z Beroliny
o. VAX a.d.B.unnenstrasse
ń'  oNDRA vd.Duneschenke
rrod. Wojciech Turkiewcz,
wł' fygmunt corzyck

3dosk NosTRA L€3to3
io '  Hoss vHo||a €er land

4dosk DOILY ze Sprecowa

ń' YERBA VHo emper see
hod. Norbert Pa mowsk,

Krasa otwarta
ldosk CWC JAXA Le3tes
o. XENDo Bombardshohe

m. ASTRA z F.rnej Dolny
hod. Zbigniew Bagrowsk,
wl' Bo|eŚ|aw Weseiski

2bd CERRY D€ktandol
o. HOSS v.Ho agerland

hod' KrfyŚńof Dqbrowa

23

3bdb XEND| lGdimań
o. xENDo Bombardshohe

hod, lvaldemar tusma ski,
wł' Andrzej Kaczorowsk

4 d UNA ze Spre.owa

hod. Norbeń Pa|mowsk.
Wł' Przemys aw L sowsk

XIasa championów

o' PAscHA uwofsbur€er

m. DONIA ze Sp.ecowa

vauernar Kosmalski

Dobre Miasto
'2000

PSv
K asa szczeniqt

o. VILLEROY v.Sch oB

K asa młodfieŹy
ldosk MAX r Xrlvlan

wł' Krzysftof Ras ńsk

2dosk MARCO z Krywlan

(asa juniorów

o. WARRO uLarchenhain
fi FANE !. Holtkamper See

Wł. Nolbert Pa|mowsk

K asa otwarta
1dosk, CWCZASkO re

m' 0L|RA !.Hoitkómper see
hod. Noóed Pa mowski'

2dosk WENDO Kadlman
o. HOSS vNolager-Land

hod. Waldenrar (osmalski,
wl, Wa denrar Kosmalski

3dosk GAMBO Saiyltakcja
o. KRATMOSENS GAMBO

hod. wona Strreecka

4bdb GR|Mo MuŚcart
o. LJLFO aus Agrgento

K|asa użlkowa
ldoskVlLLEROY vSchloB

wl. Norbert Pahowski

K|asa WeteranóW
ldosk DIEGO 2s Sprocowa
o, WUTZ vHotkAmper See
m' Z|LLY yHotkómper see
hod. Norbert Pa mowski
wł. Nolbert Pa|mowsk]

SUXI
Kasa szcreniat

1 JAxsA żo sptócowa

m' H RAoH]v'HoMamp € r  see
hod' Nolbeń Pa|mowsk '

2 OLINoA h Vitro
o. JACKSON v.Larcheihaim
m. CELA C ech Maz

K|asa m|odzików
1bdb NAD| 29 ska|nógo

o, ZAMP v, Schloss F!nding

hod. Gertruda Jureczko

rn, GlNl v.d. Herbsteiche
hod' Wa d €mar (osma|sk.
wl. Wa demar Kosmalsk

3bdb luADztaRA tn vttro

m. lssE de ta Wades Tirant

K]asa młodfieży
ldosk CWC NOSTRA Lastos
o. HOSS v. Nollager Land

2doks, ZERANA v Bad-Boll

o. ZAMP v.SchloB Rund ng
m. XAMARA v, Bad.Botl

3dosk FANTE z€ spt9cowa
o.IESKO v. Ho tkamper see
m. GINY v. St.Michaels'Berg
hod. Norbert Pa mowski
w|' Notbeń Pa|mowsk

o. MARLO

K asa ]Un oróW
ldosk DOLLY zo Sprecowa
o. DIEG0O v,Holtkarnper See
m. YERBA u Holtkarnper See
hod, Norbert Palmowski

2dosl PALMA r Brroliny
o. VAX a.d.Brunnensrrasse
m. 0N DRA vd, Dunieschen ke
hod. Wojc ech Turkiewicz,
wl, Zygmunt Gor4cki

K asa otwarta
ldosk CWC SAWA Mis-Md
o. PROLv Kronensee

hod. Wa demar Federak
wł. Wa|demar Federak

2dosk A(l Msgaplast
o. W CKO v Fesenwehr
m. ŻETKA r Krylvlan
hod. Dariusr Nakelsk
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Wydrukowano w odpowiedzi na a|tykuł ,,P)LEMIM" z )N.NR.15

Ę7 całego dłUgiego ipouczajqcego
, attykulu Pana lv la rha

!-Jcrerniakowskiego p.t. , ,Suka
hodowlana" autor polemiki
zamleszczonej w numerze 15. biu etynu
Pan Wa|demar Federak W}łoWił jedno
zdanier 'dobra suka hodowlana powinna
plzekazywać reproduktora '' i na tym się
skupł. Myś|ę' że ogromna większość
cf}te|nIków| w lyn lóWnież ija zrozumiała
skrÓt myś owy zastosowany W tym
zdaniu. Dziwi mniefakt, że n|ezrofumiał
tego długo|etni ,,hodowca' i od niedawna
sędzia. MożeWięcja. hodowca z trochę
krÓts4m stażem . Waśnię' k| ka żeczy.

chllba każde] hodow|i i jej
najWiększym osiqgnięciern najbardziej
pÓżniej pamiętanym ]est Wyhodowanle
czolowego psa - 2nanego reproduktora.
Wyhodowanie nawet czolowej suki nie
rozsławi hodow|itakJak pies. ||e osób
zna takle hodowle lak: Haus
sommer|ande czy lvlagistra|e, które
$ryhodowały zwyciężczyn|e sw|ata . I
chwała |m 2a to ' nie sq ]edńak tak
zapamlętywane Jak hodow|e np'I
Aminius, Bad Boll, WildsteEer Land,
Ar|ett czy W|enelau, gdf|e oplócz
czołowych su k lodziły Śię znakomite psy
leploduKory. Nawet najpięknie]sza suka'
jeże||nle urodzlsamca' a rodzió będzie
podobn€ do siebie wysokiej k|asy suki' z
biegiem czasu zostaje zapomnlana I
pozostaje wyłąc2nIe w pam]ęci
właścIcleIa' Na]|epsf e hodow|ane suki.
Pa me v. Wildsteiger Land, Quina v.
Arminius' Mańt V WIdste|gerLand znane
sa z tego; źe ulodziły fenonrena|nych
synów sędzę, żejakość tych suk bla
odlobinę wższa nlż prezentowanych na
fotografiach laxy czy Xsary Mis Maz.
Dobra hodow|anie suka musi rodzić

jakości'' ba]dzo mnie zaszokowało. Może
W tym tkwi odpowiedŹ na pytanie'
dIaczego właścicieIe cfołowych
rcproduKolóW n|emieckich majacwyból,
wo|a pokryj suki włoskie, ho|enderskie,
czeskie, a nie po|skie. Rozumiem, że Pan
Federak,,poIernizujac ' ,  z Panem
Ma*lem czemiakowskim' opierał się na
swoim rnateriaIe hodowlan},rn i opań się
równ ież na Wynikach konkurencj| ko]ców
na ostatnich wystawach klubowych. Z
uwagq przyg|qdałem się psom isukom
z hodow|iN4is N|af i nie zauważyłem, aby
kojec ten wyróżniał s ię jakimś

Jakie teode takie sędziowanie? *

synów o samczym Wylazie' baldziej
podobn}ch do ojca niż do niej' Posjadajqc
takie suki' poprzef dobÓr odpowiednich
ojców (oparty m' in '  na anaI iz ie
konkurencj i  Reproduktor i  jego
potomstwo) kształtuje się typ hodow||'
Najbardziej zgrabny samiec o
doskonavch plopolcjach' któly będzie
niósł suczy Wyraz swojej matki, wśród
znawców nigdy nie znajdzie uznania.

Przy okaz]i' prfyg|adajqc się
fot€lafom zamieszczonym plzez Pana
Federaka, jest mi bardzo trudno
dopatr4/ć s|ę podob|eńswa lpu l Wyrazu
pomlędfymatkq a cólką (]axq a Xsarq).
stosujac swojq teorię Pan Wa|demar
Federak powinjen ]ak najsrybciej pofbyć
się sukilaxy' ponieważ ]ej córka Xsara
jest typowym potornkiem Diega ze
spręcewa (któreeo cenlę zato' że]ako
reproduktol da]e swój typ) i]est bardziej
podobna np' do A|' z Kr}ĄV|an n|ż do
matki,

. la doskonale wiem i Pan
Fedelak nie mlsi ogłaszać tej pub|iczn|e
znanej prawdy, że podstawq hodow||Jest
suka' 'lednak' gdy hodowra Ędzie chciał
powie|ać swoj€ suki i hodować tylko
podobne egzemp|arze, to nieWróżę mu
n|c dobrcgo' W|edzq o tym także hodowry
niemieccy, organizujqc konkurencję
Reproduktor lego potomstwo, a tym,
którzy będa Wypatr'$/ać konkulencji
suka l potomstwo radziłbym zaku pienie
długiej |unety i uzbrojenie się wjeszcze
dłuższq c]erp||wość' Psy' któle zostały
zvt}cięzcami świata zdobnvały ten tytuł
m' ln '  '  d latego' że potomstwLl
plzekafnvał sWóJ baldzo s||ny typ'
stwierdzenie ko|' Fedelaka' ż€ "suka,którą chcemy kryó wybitnym
leploduktolem' Towlnna być miernej

charakterystycznym rypem
przekazywanym przez sukl' Przecleż
wszyscy znamy Klma i Nexa Mis l\,4a2 -
psy' któle wystqpiły w tej kon kurencji ,
będąc niepodobnymi do sieb|e (a tyrn
bardz|ej do swolch oJcóW) ani W typie'
anl W $yEzle' a żeby nie być śolosłownym
polecam lekturze opis kojca dokonany
przez nlemlecklego sędf iego (sieradz

Artykuł' 'suka hodow|ana"
dowodzi, że n|e na|eł się zachwycać
własnymi sukami iże dopielo
Wyhodowanie lmponująceEo samca czyni
z tej sukllszanowanQ matkę' Hodow|a
W||dste|gel Land' któla od d|uższeElo
czasu dysponuje najlepszyrn i su kam I '
matkam] stara s|ę]ednak tak dob|erać
reproduktoróW' aby z 9th suk pozostała

',anatomia' a ojcowie przekafa|i np' swój
wylaz' samczy Wyg|qd, tempórarnent l
charaktel. Tak ['łaśn|e urodzi' się: LJlan 

'
Quando i Karly.

Jatak zrozumiałem ten artykul
iWten sposób stalam się hodowaó.

Marck Dmochowskl


