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100 lat dla i z
ow czarhie m niernie ckim

Peter MeB|el, prezydent sv o podstawach światowego malszu zwycięstwa owczalka niemieckiego'

T 7 iedy przed 100 laty
!/( zebra|i się niektórzy

I. \entuzjaści i miłośnicy
niemieckiego psa pasterskie-
go ( owczarka niemieckiego,
jako takiego jeszcze nie było)
aby za|oż:yć Verein fijr^Deut.
sche Schaiferhunde (SV) e.V ,
mog|i pozwo|ić sobie.jedynie
na fantastyczne sny, żejest to
poczQtek śWjatowego marszu
zwycięStwa jednej rasy psÓW'
Jakie były podstawy, które na
całym śWiecie uczyniły owczar.
ka niemieckiego najbardziej
u|ubionym i najbardziej poża.
danym. Być może odpowiedŹ
Ieży W jego Wszechstronności'
z pewnością istnieją rasy' k1Ó.
re W poszczególnych punk.
tach, poprzez swoja specjali-
zację mogą pobić owczarka
niemieckiego w okreś|onej
dziedzinie wykorzystania (za-
stosowania).

A|e i|eż jest ras psów,
które sprawdziły się róWnocze.
śnie jako pies pasterski przy
wypasanych stadach, jako
pies służbowy W po|icji i woi
sku, jako WęszQcy na narkoty-
ki i środki Wybuchowe w służ.
bach ce|nych i straży granicz.
nej, jako pies ratowniczy i la-
winowy w organizacjach huma-
nitarnych ? A ponadto owcza-
rek niemieckijest także dzisiaj
ulubiony przez miliony pr)ryvat-
nych Właścicie|i psóW którzy
tak go cenia. Wierny inieza.
Wodny towarzysz |udzi, , który
strzeże i ochrania swój rewir,

swoje .stado' rodzinę swe-
go pana,

Historia i rozwÓj owczar.
ka n iemieckiego w trakcie
ubiegłych 1o0 |at jest nieroz.
dzieInie zwiQzana Z jednym
nazwiskiem: rotmistrza Maxa
Emila Fryderyka von Stepha-
nitz. Jego talentowi kynologicz-
nemu i jego Wspaniałej Wizji
przyszłości naIeży zawdzię.
czać, że owczarek niemieckj
jeszcze dzisiaj może być hodo-
Wany Według Wzorca rasy, któ.
ry odpowiadał óWczesnym ży.
czeniom, po m i j  ając k iIka
zmian redakcyjnych. Także dzi.
siaj kontynuacja jesljednym z
podStawowych założeń Sku-
tecznej hodowli rasy psóW.
Utrzymanie w znaczniei mierze
niezmiennego wzorca rasy jest
to jedynie znakiem. l\4ax von
Stephamitz sformułował ce|
hodowl i  bardzo prosto i ido-

sadnie "Owczarek niemiecki
jest psem użytkowym''

Zgodnie Z tą dewizą, od
prawie 100 lat, wiele genera-
cjj W pełni odpowiedzia|nych
hodowcóW przy doborze prawi-
dłowego parowania hodow|a.
nego, miało zawsze przed
oczami cel uzyskania zdrowych
i zdolnych do wykorzystania
psÓW.

Zadaniem Stowarzysze-
nia iosób pełniących W nim
funkcję jest podtrzymywanie
jego członkóW W tym dQżeniu.
Aby sprostać temu zadaniu i
w poczuciu odpowiedzia|ności
za powierzone nam zwierzęta,
Stowarzyszenie nasze nadzo-
ru,je działalność hodowIaną
zgodnie z \Mycznymi regula-
minu hodowlanego i prawa
ochrony zwierząt oraz popiera
naukowe programy badające
przyczyny chorób, aby ich zna.
jomość mogła mieć Wpł}lV na
hodoW|ę.

W imieniu Slowarzysze-
nia ijego członkÓw Zapraszam
państwa do poznania owczar.
ka niemieckiego ijego Stowa-
rzyszenia ibyć może do odkry'
cia, żejest onjuż Państwa uIu.
bieńcem.

Petet MeBler
Prezydent SV
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kich rnog| slę do tych zm an przygoto

Zrniany w regulam nach
sę kon eczne' Jeś|i ich nie zrobimy pozo'
staniemy w tyle. Ne tyko za nasfym
zachodn mi sąs adami, a e za wschod.
n]rn ' ni € rnów Qc o poludnioitych' A to

Zmiany sq konieczne' a|e n e bę
dziemy lch wprowadza|i w sposÓb rewo

c € |em tych zm an jest
doprowadren ern do calkowitego ujedno
ic€nia wszystk ch regu|aminÓW tzn. ho.
dowlanego, wysiawowego i szkoleniowe.
go z regu arn narn WL]SV, czy i ŚWiato.
wej Uni owcfa Ów Nernieckich. ktÓra
jak wiemy w ubieglym rokr przeszla rak
ze ok|es .lemokatyfacjl' Ten p|oces bę
dzie trwal u nas przesfło dwa ata' Prry
prawidlowej inrormact , przy stwozen u
m nima|nych warunkÓw d a wszystk ch
w]asccie|] owczarkÓw' jest to calkowcie

Już w lym roku chcerny wprowa.
dzić dwustopniowość hodow ' ZWyk|q na
starych rasadach, bez dodatkowych przy.
w ląÓW' o|az d|t'gq o Wyżsrym pułap]e'
czy| hodow|ę |icencjonowaną. od ]esie.
ni zgodn e f ka|endarfe'n icencji, któ|y
będfie opub|kowany w następnym nume
rze oN każdy będfe się móg] ub]€gać o
lcenc]ę hodow|ana' Warunk do uzyska
nla icencji sq następujqc€|

Minimum dwio ocsny doskonalo
d|a psóu a d|a suk bardzo dobro od
dwóch tóżnych sędziów' za|iczona pló
ba wytEymalości' świad€ctwo ggzami.
nu co najmnigj |Po 1 (|ub tównoważne
go)' zaświadcz€nio o wyniku ''A.'z 

pne
świst|snia na dysp|a'g' olaz za|ic,snio
plzgg|ądu |lcencyinego' sk}adaiącogo
s|9 z opi3u ekŚte €ru i Plóby odwagi.

Majqc na Uwadfe duŹe różnice W
budowie anatomicfnej pom ędfy psam

''wystawowym' a'sportowym].'' biorqcy.
mludz ałW zawodach imistrzostwach po.
stanowiono złagodziĆ Wymagania dotyczq'
ce eksterieru d a psóW i suk o Wybitnych
predyspozycjach użytkowych' I tak do
hodow|i może być dopusfczona suka z
dworna ocenarnl dobrymi I pes r dwoma
ocenami baldzo doblym]jeże i eg]tymu
ją się Óne wyszko|eniem stopnla |Po 3

Psy' ktÓre uzyskajq |icencję będq
za|ecane do hodow i i ich Wykaz będzie
pub|ikowany w każdym numerze oN' suki'
które uzyska]q icencję będq mogły mieć
dwa mioty przy dwÓch ko ejnych ciecz'
kach, po czyrn muszq mieć pÓł roku prze'
rwy od daty ostatniego mlotu do daty
następnego krycia' Licencji n]e pod|ega.
ją psy' które kończą W tym loku 7 at'
]eże|i ich potomstwo mialo osiqgnięcia
hodowane (minimurn dwóch potomkóW
z championatem)'  pozostanq na | iścle

Tadania Klubu Owczarka Niemieckiego
Zmiany dokonane W ogó nie pojętym pra.
wodawstwie Zw Qzku Kyno|ogcfnego W
Po|sce urnoż wiły pierwsze w hiŚtolii
zwi4fku demokratyczne Wyboly do władz
K ubu Rasy' ]ak fwyke nastąpiło to za
]n c]atylvą nas' cz!| |0dz1 zwiafanych z
owczarkiem niemi€ckim' ]ak &ykIe' czy
I nie perwsryraz przeceramynowe szla
ki w polskiej kynologi . Czy nowe ? Tak
d|a nas nowe' Tocowinnych kra]ach było
norma|nę codziennośc Q u nas Wydawa.
]o się byÓ prawe że n e os]ęga|nym ma.
rzen emd ajednych, natomiastdla innych
było to (] niestety jesfcze]est) niepotrfeb
nyrn łamanenr sta|yĆh i nad. funkĆjo
nLłqcych fasad' A prfecieŻ te stare za
sady opieraly slę rÓwn eż na demolracji.
Wszak władze oddzialu ZKWP wyberane
sq od al na tych zasadach. RÓWnież de.
|egaci na Z]azd ZKWP muszę zna|eŹć de.
moklatycznę akceptację WśrÓd swoiĆh ko.
|egÓW i koeżanek W poszczegó nych od.
dz ałach' Na z]eŹdze też obow az']je za.
sada W p€łni dernokratycfnych wybo|óW
Kto uzyska Więc€j glosówten wchodzido
zarfqdu G|ównego Zwiqżku' kto W n m
rrzyska w]ększoŚĆ f ostaie Prezesem
Związku' '  Ae raptem w tym momence
zasada demokracii się kończyła. Wybra.
ni demokratyczn e członkowie Zarzqdu
G|ÓWn€go ' 

jakby zapomina io n ej' ZarÓW.
no kerowncy sekcj w poszczegó|nych
oddziałach jak i Zarzqdy X|ubÓw powo|y.
wan byl ina zasadzie nominact,  a n e wy-

wesfcie po prfesflo rocznych
konsLr l tac larh zabiegach w dn u
17'04.1999 w Warsfawie został po |az
pierwsży wybrany ]'ed€nastoosobowy za
rfąd K|ubu owcza a Niernieckego. |ch
nazw ska już znacie. chclałbym dodać'
Że wszyscy wybrani cz|onkowie Zarzqdu
sq W|aŚclc e arn owczarkÓW niemieckich
i aktrłnym Wystawcam hodowcarni'
NiektÓrziz nich, ]ako hodowcy za]iczajq
sę do śc s]e] czołóWki krajowej' WśrÓd
nich jest cderech sędz óW m|ędfynaro.
dowych owcza|kÓW niemieckich' W tym je
den lównocfeśn e jest międfynalodowym
sędz]q prób placy oraz dwóch sędfóW
kajowych. Zatem wszyscy powinnina co
dzeń czuÓ rozumieć nurtujqce nas pro'
b|emy' Jestem jednym z nich i mogę po.
wiedzieć, że żaden z tych probernów nie

Pierwsrym problemem,
który powin]en jak najsfybciej fostać
zminima|izowany' |ub po prosfu przestać
w ogó|e ]stnieć ]est prob|em zadawnio
nych ijeszczejqtrfqcych się zadraŻn eń i
ulazÓw. Za Życia Śp' lvl. szymanklewcza
występujqce zadraŻnienia byly lagodzone
jego ogrornnyń autorytetem' Po jego
odejściu nastQpita pustka' A w]adomo
autory,tetu n e zyskuje się na komendę'
Na n ego trzeba fapracować. I to przez
ata' siedem |at fostało straconych. A

rnoże nie ca|k]em? Może przezten okles
Lrśw adonr] iśrny sobie wszyscy' jak t|Ud
no o to ufnanie, sfczegó|nie na własnym

Wsryscy stajemy terar przed
nońQ szansQ' Kaźdy' kto chca]' móg|
m eć wp]yu na sk|ad osobowy Za|zędu'
czujemy Wyn kajqcq z tego odpowedzia.
ność' Przed Warnl. Przed Wamiwszystk.
rn ' ktÓrzy zdecydowa|i slę na wybran e
swych przedstawicie i' Atakże przed tymi'
ktÓrzy]eszcze czeka]ę, ktÓrzyjeszcze n e
sQ W pełn przekonan - czym ma być ten

A czym ma on być? Prz€de wszyst
k m bezpoś|edn m stowarzyszen ern
wszystk ch Udzi' ktÓrfy w owcfarku n e.
rn€ck]rn upatlzy swojq rcsę psa' Rasę
num€r  jeden na całym świec e '  wśród
ponad czterystu innych ras psÓW Prfede
Wszystk m stowarzyszen ern |udz 

' ktÓ|zy
poprzez zapatrzenie s]ę w tę rasę psów
chcie| by' aby owczarek n em eck mÓgl
być ]ak naj|epiej hodowany. wychow}wa
ny. wystaw any i szkoony' Ludf śWiado
rnyĆh t€go' że nie ]est to łatwe' Ludz
śwadomych tego' że żadna lnna rasa
psóW nie ma takWysoko postawonej po.
prz€czki wymagań' a|e Iudzi ŚWiadomyclr
takż€ tego, Że takie postawienie zadań
jest kon eczned a utrzyrnania perwszeń.
stwa WŚród Wszystkich ]nnych ras oraf
tego' że na naszym krajowym podwÓtku
bez podn esien a poprzeczkinie marnyco
rna|fyć o dorÓWnaniu do SV' Prob|€rn
zlóWnan]a f sV slawiany byl od dawna'
A|e wyda]e rn] się' że]eszcze dzis a]jest
on ba|dfo Ź|e rozL]m]any' ogQdamy ka.
sety f Wystawy Światowe] SV, niektórzy
z nas osobiście Ucfestnicfy|i w tym Wspa.
n a]ym przedłużonyrn weekendfie' kiedy
to od piqtku do niedze i og|ąda się na].
Wspania sze psy i suki ŚWiata. Niektórzy
z naswystawial swoje psy isukiw N em.
czech zarÓwno na Wystawach regiona|
nych' Iandowychjak na światówce' Wsfy
scy zazd|ościmy naszyrn zachodn m s4
siadom Wspaniałych WarunkÓw do hodoW
i' Wspaniałych p aców sfko|eniowyrh ze
sta'm plfesfkodarni' ż dornkami k|ubo.
Wymi' gdz]e można nawet w najchtodn ej.
szy dz eń po Ćwiczeniach z psem slqŚć W
cep|e i napić się gorqcej kawy' ierbaty'
czy też w sezonie |etnim co| ' |ub szk|an.
kizimnego piwa. NiektÓrym z nas Wydaje
się' że Wystarczy u]edno|icenie naszych
|egu|aminÓwzregu|am]nam] sViod |afu
u nas będze to sarno' To ]est ten piel+
sfy trylvialn e Widz any sposób dorówna
nadosv

Zmiana reguIaminów jest
naj|atwiejsza ' Wystarczy siqść' napisać'
zatwierdflĆ i sz|us' Ae fanlrn to się zro.
b, trzebajednak pomyś|eĆ o konsekwen.
cjach tych zmian. Naeł pofostaw ć Wy.
statcza]Qco duŻo cfasu, aby złyk| ' sze.
|egowi właścicie|e owczarkÓw n emiec.
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zalecanych do hodowli. mu, aktuahemu cz1onkowi fKwP' który
wylviQzuje się ze swych normanych fG
bow qzań statutowych' członkostwo w
K ubie test dobrowo ne, a e nie wyobra
źam sobie' aby Wystawcy' hodowcy' a tym
ba|dziej Kierownicy sekcj w poszcfegó|
nych oddz ałach zKwP pozosta i pofa or
gan 1acjq K|ubowę' czego chcie| by tym

l\4ogę frofumieć' źe ktoś' kto ku.
pil sobe sfczeniaka' ichcegotlfymać u
slebie w oglodfie' cfy też w mieszkaniu i
nie ma zamialu go WystawiaĆ' ani szko-
|ić' nie będzie czlonk]em nasfego K|ubu.
']ego kontakt zZKWP zakończył sę W mo-
mencie odebrania rodowodu. A|e c, ktÓ-
rry wystawajq' którzy szko Q' którzy ho.
duję? NiktzWas n e powinien zostać pofa
K|ubem' Każdy z Was może zna|eźć swo
]e w nim m ejsce' Wp]s'rjQc się wtę struk
tulę two|zyć będżemy oddf a|owe sek.
cje K|Ubu' cfłonkowie K ubufdanegood'
dzialL]' c któ|fy]użz|oży idek|aracje przy'
na eżnoścido K|ubu i ci' któ|fy się teraz
zdecyd L]jq Wyb e|aiq fe swegogrona Prze'
wodnicfqcego' sekretaIfa skarbnika
oraz dwóch zastępców. Naeża|oby tak
ułożyĆ sprawy w€wnqtrz oddzia|owe' aby
Przewodn czqcy sekcji by| ]ednocześnie
Xierownikiem SekcliONwOddz a e ZKWP
W dużych oddziałac|r |iczQcych po ki ku.
set owcza|karzy można tworzyć Kola W
ramach istniejqcych sekcj .

Jato mogęzrofum]eć' że ktoś kto
kupil owcfarkaty ko d|a sleb|e nie będz e
członkem X|ubu' aejednak marn nadze.
ję '  Że kaŻdy kto kup] rodowodowego
owczarka niemieckiego zap]sze się róW.
nieŻ do K ubu' Na czym opierarn tę swo.

Na wa3. nodowoach owc.a*ów

To z rqk hodowcy odbi€ra szcze.
niaka jego przysz' WłaŚcce|' Pełen fa-
pa|u' pełen nadziei zwiqzanych z tym
małyrn szczen aczkiem' z regu' nie fda
je soble sprawy r tego co go creka. Z
reguly nie wie o tym, ze ne wystarcfy
karmić by|e cżyml i n]e Wysta|cry raz na
df€ń wypuśĆić z domt' abywyrós] z nie-
go p ękny i'nądry pies' Z |eguły chce się
natychmiast wszystk ego dowiedzieć od
hodowcy. W czasie tej pierwszej rozmo-
Wyz hodowcq czyninotatki' ktÓre sQ spo.
rządzane na |uŹnych kaftkach papieru i
z czasem ginQ W ogó nym ryc owym bała'
gan]e' If reguły spora częśó tych nowych
nab}ĄlcÓW jest póŹn e] rozczarowana tyrn,
co z takiego rnilutkiego srczeniaka wyro
s]o' Aby dać Wam - hodowcom pomoc w
rofmowach f tymi kandydatami na
owcfarkalfy K|ub postanowił wydać bro
sz! ę ''ABc.owealka 

niemieckiego"'
Zawarte w niej będq podstawowe przepi.
sy wynikajqce ze statutu zKwP I Klubu
Owczarka Nlemiecklego. podstawowe
zasady żylvlenle odchowania ma|ego
szczeniaka, podstawowe zasady przy-

ucranie do szkolenia- A przede wszyst
k m nle będzie to uŹna kartka paperu'
ecz kolorowy folder' z pęknymi zdjęcia.
m] i ze szczerq zachętq do prawid]owego
zajęcia się nowo nab!,tyrn szczeniakiem
owczarka niemieckiego i ofeńq pornocn
jaka będzie można otrzyrnać w K|ube' W
tej chwii nie możemy jeszcze okreś|ić
cenytego wdawnictwa, a|e Wstępne ka|
ku|ac]eWskafujq na ki|ka, a nie kikadzie

W prryszlym roku Klub przewidu
je daks4/ch olgan fację Wystaw ty|ko d|a
owczarków niemieckich. Będz erny je or
ganifowaĆ sam bez obciqżanla poszcze
gó|nych oddzia]ów ch kosztami' 

^4usimyltyść z podstawowego założenia . Wysta
wa musi pnyniość dochód. Liczmy s ły
na zamiary. Jeże|i  n e ma dojścia do
ewentua nyc|r sponso|óW, któ|fy podźw'
gnę|iby kosfta Wynajęcia repreżentacy]
nego stad]onu' to |epie] zrobić taka w'
stawę W karnera|ne] atrnosferfe na po.
b iskim bo sku sfko|nym' ktÓre pod wzg|ę.
dem terenu spełnla podstawowe Wyma.
gania.]eŹe nlemożna |iczyć nadużq |irf-
bę zg|osfeń. to po co płac]ć za prze ot
samootem sędziego sV z Niemiec' Xo.
rn sja organizacyjna K|ubu będze na b€-
żqco zajmować się tym sprawarn.

Obok wystaw lstnieje szkolenie. I
tak to s ę potoczn e utańo. "iż obok Wy.
staw''. A WłaŚciw]e to Wystawy powinny
się odbylvać obok szkoen a. Popatrzmy
na kraj macierzysty dla rasy i nalej k ub
sV' Proporcje porn ędzy sędziam] ekste.
.ieru a sędziami prób pracy to 1: 4' czy i
cztery rafy]est więcej sędziów od sfko.
en a' n ż od Wystaw Popatlfmy sę na
ość egzaminóW l wystaw EgzaminóW ]est

5 -6 |azy Więcej niż Wystaw P|zy cfym
tam, nawet p0 faliczonyrn egzamin e
pierwsfego stopn]a' cfy| schH1 ' 

rnoż
na nada startować W tej samej konku
lencj. aby poprawlĆ wynik i epej plzygo'
tować psa do drugego stopn a'

statystyczn e rzecz biorqc. w po'
pu |acji owczarków występuje w ęce] psóW
nadajqcych sę do szkoen]a nż do Wy'
staw. Tym bardziej, że właścicie| owczar'
ka niemieckiego odpowiadaw ponad 75%
za to co z małego' Wesołego szczeniaka
Wy|ośn e pod wżg|ędem psychiki, ajedy
nie w 20 30 % za to co f niego Wy|ośnle
pod wzg|ędem budowy anatomicfnej ' czy|l

Niestety wystawianie Wydaje sę
byĆ plostsze od szko|enia mimo' lż pr4ł
nosi mniej satysfakcj , zatern jak do tej
poryjest bardz ej popularne. f,4am nadzie.
ię' Że skoro z naszego grona Wybrany
zosta| Przewodniczęcy G|Ównej Komisji
PsÓw zKwP ko s' Abłamowicz' jak ] po
raz pierwsfy w historii zarzQdów K|ubu
lest w nlm funkcja Vce Prerydenta d/s
szkoen a, którym fostał ko|' Z'['4iewski'
to wresfcle ruszyrny i nadamy sfkoenlu
owcza|ków prawidlowy |ozmach' Pomyś|
my tylko o tym llu tym samym ryskamy

Następny etap ujedno|cenia
wymagań z sV dotyczy wyszko|enia suk.
Suk urodzone od dnia 01.07.1999 po-
czQWszy' oprócz obecnych wymogów'
będQ musiał} mieć Wyszkoenie co nai
mniej |Po1(|ub rÓwnoważne)d a ubiega-
nia s]ę o dopuszczenie do hodow] .
owczarek niemiecki jest psem Użytko-
wym. Nie tylko reproduktor, jak bylo do
tychcfas' a e isuka a onajest plzecleż
podstawq hodow i będfie rnusia|a być
w peln] Wysfkolona' Tak] Wymóg d a suk
obowiqfu]e jui od dawna w większoŚci
X ubów sfederowanych z WUSV'

Poczqwszy od roku bieżqcego i.
cencje sq ważne na okres dwÓch at'
Przed uplylvem dwÓch at ka|endarzowych
na ełdoprowadziĆ psa /sukę do poltÓr.
nego |icenc] ' poza|czeniu ktÓrej uryskuje
do4 votnle uprawnlenia hodowlane.

są to na]waŹn e]sfe nasze fada
nia' ktÓre dotycfq każdego p|zec]ętnego
właśccela owcza|ka niemieĆkiego- Aby
im sprostać musirny plzede Wszystk m
stworzyć odpowednią atmosfe|ę W X|u
bie' Atmosferę ko|eżeństwa' atmosferę
wfajemnegozaulania wzajemnej pomo'
cy, a zarazem wzajemnej ryva izacji i na.
Wet zazdrości osiqganych sukcesóW przez
innych. zazdlości' a|s nio zaw|ści. za.
pornnijmy o tej strasAiwej w skutkach
chorobie jakq jest zaw śĆ' To Właśnie ona
może wszystko zniszczyó' szczegó|nie
]eże|i]est to tfw 'zawiść bezinte|esow.
na''' odżegnajmy się Meszcie od n e]' A
tych którfy nada ż niej czerp]q siły trak
tujmyjak pow]etlfe' Wówczas sarn zgi.
ną zgłodu' Bo fawistn]cy żerujq na nas i
nami sę ży!Via. zacfyna się od zwyk]ego
podszeptu do W|aŚcce|a dlugego. czy
też t|zeciego psa na Wystaw e ,a wi€sz
wed|ugmnletoTy powinieneś Wygrać ' a€
co się ten.'.' sędz a na tyrn zna''' Znamy
Świetne tych ''dobrych wujkÓw' podpo.
w adaczy. Pozostawmy ch sarnych sobie.

Naśz K|ub nada dziala w ścisłej
za|eżnośc] od zKwP Jak w adomo struk-
tura oddziałowa związku nie 2osta|a żin]e-
niona. Nada| Wsze kie folma ności &ią
zane z wYoben em rodowodu rEestra
cjQ kl]p onego sfcżeniaka' olganzacjq
pżeg|qdÓw hodow anych iegzaminÓW PT'
Po olaz olganizacjq Wystaw zalatwia się
,,po staremu w oddz alach, w ich sekre-
taratach' |ub u Kerown ków sekc]i' Jest
to w pe|ni fgodne z aktua n e obow Qzu.
jqcym statutem ZKWP

czym w toi stluktuEe ma być
x|ub. I co to oznacza być czlonki€m
Xlubu.

]ak Wiadomo członkostwo w K|U
bie jest dobrowolne. Nie ma obowlqzku
należenia do K tbU i uiszczania dodatko
we] składkiw kwoc]e 25' z| rocznie. N4oż
na nada| Wystawiać i lozmnaŻać owczar'
k i  n lemieck e będqc ty ko cztonk em
ZKWP Pqnajrnniejjeszcze przez dwa lata
nikt nie ma prawa zabron ć tego żadne.



potenrja|nych członków KUbu' i|u pofy
skamy nowyĆh zapaIeńców owczarka nie

Na fakończenle jeszcfe ]edna
Ważna uwaga. ZarfQd K|ubu nie ma za.
miaru być najmądrzejszym z mądrych'
Naszyrn zadaniem jest reprezentowanie
Was 'cz|onków K|ubu i  pozostawanie
otwańyrn naWŚze kie n cjatylvyoddohe'
dotyczQce zaróWno placy organlzacyjnej'
]ak forrn szkoenia ]wystaw JuŹte dwu
|etn e dośw adczenia w organizacJ| Wy
staw owcza|ków n emieckch pozawa|ajq

na wyciqgnięcie Wie|u wnioskóW zaczy.
najQ. od organizacj] ringÓW któla z legu
|y' f ma|ymi Ę'Jqtkam jest więcej niż po
prawna' a czasami Wręcz wzolowa' pc
plfef ich propagandę ] frekwenc]ę wy
stawcÓw, a na sprawach finansowyc|l

]eszcze rcf podkreś|am. wszyscy
Wyblan członkowie za|zqdu K|ubu maja
pełnę świadomość swej słuŹebnej ro| w
stosunku do Was' właścic e ' t{rystawcÓu
hodowcóW i sfkoIeniowcÓW owczaIka n]e-
nr]ecki €go' Nie będziemy czyn |i n c' co

]est sprzeczne z Waszym oĆfeklwania
rn , a wszelkle konieczne zmiany regu a.
m]nÓw będz emy wplowadzaIi z odpowied.
nim wyprzedzeniem crasowym, tak aby
każdy mógł sę do każdej''nowinki,'odpo
wiednio Wcześniej prrygotowa..

A jak sami wede zmiany sq ko
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Jak oceniaó w Polsce ZW
W poprzednirn numerze ukaza| się bar-
dzo cekawy altykul ko|' Joanny Domań.
sk ej na temat najnowszego qposobu
zwalcrania dysp arti biodrowel. lest to
wspólczynnik na bieżEco podawarny we
wszystkch nowych rodowodach' ma Śwla
dectwach icencji(KÓlschein)' oraz W op|
sach psóW z wystaw. Ma on symbo zw
czy|i zuchtwert. a zatem mÓWiqc po po
sku''Wartość hodow ana''' Każdy majq.
cy dostęp do internetu rnoże odcżytać co
kwartał aktuażowane WartoŚc d|a po.
szczegó nych rcp|oduktorÓW i suk'

chcia lbyrn s ię zastanowić nad
p|awidlowościq odczyttu tych wańości'
Nad ch prawid|ową inte|pfetacjq' od wie.
|U Lat W każdym nume|ze styczniowym sV
Zeit'rng pub ikowane lest sprawozdanre
roczne G|Ównego Biula sV. W jednym z
punktów podane są |czby dotyczące przy-
znanych ,,a., na dysp]azję' oraz nie przy.
znanych , 'a. , '  {Da WyjaŚn]eni €  . 'a '  to
stempel w todowodzie dopuszczajęcy
dane .łierzę do hodowli pod wzg!ędem
dysp|azji i mający dodatkowo trzy stoP
nle ,normal '  (normalny), , , fast norma "
(prawie normalny), .noch zuge assen
(jeszcze dopuszczalny)). otwe.zylem p14'
padkowo numer stycrniowy z 1995 r. Po
stwieldzeniu że wtym |oku up|ynęło róW
no 30 Tat od wprowadzenia przez SV obo
wlqzku przeświet|eń' postanow łem za]qc
się zwyk|ą statystyką' L co slę okazało.
I ość plzyznanych ''a,'Wynoslła WóWczas
11349, a nie przyznanych 631. Zatem
Wyn]kałoby z tego, ze popu|ac]6 owczar.
ków niemiecklch wykazu]e dysp|azję W
stopniu nie doplsfcza]Qcym do hodow i
jedynie w 5,5 %. Dodatkowo podana sta
tystyka od poczqtku Wp|owadzenia obo
wiqzku prześw]et|eń na dysp|az]ę w 1966
roku Wykazu]e' że W iym ok|esie 30 |at
jedynie 10 % owczarków n em]eckch nie
miało plzyznanego ''a.' Można by było
zakrzyknqć to Wręcz cudowne' Nłożna
by|oby zakrzyknać gdyby nie znajomoś.
n]estety n e tak Weso|ej rzeczylvistośc.
W tyrn Właśne 1995 roku urodzl|o się
róWno 30'o00 szczeniqt ito jest plfyb|j
żona ]|ość urodzeń kaźdego roku' Do ba
dania na dysp|azję stanę|o]edynie 11980
zatemjestto n]eco powyźej 30 % |ącznej
Lośc] sfcfeniqt' RozumujEc ogicznie vud

no zmusć kaŹdego nabyvcę szczeniaka'
abyWieku powyŹej 12 rn esięcy życ a psa
udał się f n m na przeświet|enie' PrÓbo.
wano do tego zrnusić wsfystkch Właśc.
cie i owcfatkÓW w super po icyjnym pań-
stwie]ak m by|a NRD' a|e tam się to nie
udalo, zatem o czym mÓWiĆ W elelenow
skiej dernokracj ' Gdyby to była ]edyna
wada tej statystyki' to można by plf €jść
nad n Q do polzadku daennego' na za
sadzie' że Wszystko |ozkłada s ę rÓwno.
m e|nie' A Węc badajq. 30% popu acj
rnożemy prawie w 10o% wnioskowaĆ o
niei ca|ej' pod warunkiem' że dobó| tych
30 % iest całkowicie przypadkowy. Nje.
stety tak n]e można Wnoskować' Przy.
czynq tego sqprzeprowaofane nagrn nn e
prz€ŚWiet|en La Wst9pne psÓw i su k W Wie.
ku 5.7 mesięcy'  Przeświet|enia ne U|
mowane W Żadnych statystykach. Prze
śweten]a' po kt&ych zwierzęta z cięŹkq
dysp|afję już nle tlana do żadnej staty.
styki' Te prześWiet|enia sq dokon)^vane
na fasadz e pryvvatnych badań' gdzie Wła.
ścic|e| psa płaci za zdjęcle odczyt wstęP
ny' bez kon ecznoŚci plf €dstawen a ro.
dowodu' takjak każdy właścicie| zwykłe.
go kundelka, lwwypadku stwierdzenlaw
tym Wieku c|ężkie] dysp|azji to zwlerzę
nigdy]uż nie będz]e przeŚWietLane i tym
sarnym za'ałsz!]e statystykę' Nleofic]a
ne dane które uzysku]ę zarÓwno od |eka
frywPo sce, jak w Niemczech orazdane
publikowane w czasopismach weteryna
lyjnych w różnych k|ajach, nie ty ko euf}
pejsk]ch okreś|ajq średn]e zagrożenie
dysp|acjQ bodrowq na około 20 %' Tę
wartość podaje róWnleż d|' Re ner Beu.
nlng w swym artykule w nurnerze 9/98
sV Zeitung' cfy zatern ZWjestwańościQ
miarodajnq' cfy W}móg aby koja|zo^e f
sobq pes i suka n]e m]ały sumaly.fn€j
wartości $}ższej n]ż 2oo jest prcwid|a
we. Na pewno tak. Ale wedlug mnle tyl
ko w takim kraju lak Niemcy. Tylko tam
j€st iak |iczna popu acja owczarkóW' Źe
W|aścic]e suki może ptzeberaĆ W repro.
duktorach jak w przyslowiowych u ęgal
kach. Ty|ko tam od wie|U at prześwjetle-
nia' czy|i Śamego zdjęcia może dokonać
ty|ko |ekalf, f ktÓrym sV zawarło umo.
Wę' dotyczqcq za|óWno sprawlolrna nyrh
tatuażu' lodowodu, jak i mery,torycznych

sposobu premedykowania, sposobu
układan a psa do zdjęcia tp' Ty|ko tam
po Wykonan u zd]ęc a k|isfe w|az z lodo
wodem trafiajQ do GłÓwnego Biura sV'
ktÓre następn e po zakodowaniu daje je
do oceny, któ|ą prawie że w 90% Wyko.
nuje prof. dr Braas z Klln kiweterynaryl'
nej w Hanowerze. Nawet jeże występu.
jQ W ocenie statystycfnej te wady' o ktÓ.
ryĆh Wspomn ałern. to tę ocenę mofna
prryjąć za rzete|nq w rof'rm eniu plaw sta-
tystycznych. Ta ocena jest weryfikowana
co kwartał' |m węcej suk pies kry]e' im
W ęceijego potornstwa trafia na prześWie
tLenia' m ba|dziej Wykorzystani zosta]q
W hodow| ]ego rodzice irodzeństwo' tym
bardzlej ZWżb |ża sę do waltoŚci ''praw.
dziwei'' Jeże|] z ]ednym z reprodukorÓw
surnaryczna waltość zW Wyjdz e powyżej
2OO, to hodowca rna do dyspozycji przy'
najmnie]]eszcze kl ka |eproduktorÓW z te]
samej I n i' Może nie tak Wysoko p aso
wanych]ak ten' ktÓrego potomstwo było.
by na]łatwie]sze do splzedania' a|e prze-
cleŻ też nie naigolszych' ]ak odbierać
zatern wynik] sto]qcych w Po|sce repla
duktoróW . |mportóW z Niemiec. Na|eża.
łoby przede wszystkim Wiedzeć na i]u
miotach zosta| opracowny ten wspÓ|czyn'
nik' Przecież miotóW ulodzonych W Po!
sce w tej statystyce n e ujmuie się- | to
jest naszą słaba stlonq.

A|e marn nadzie]ę, Źe]uż wkÓtce
f asady łykonylvania prf eświet|eń na dys.
p|afję i lch oceny będq w znaczneJ m e
?e zb|żone do tych' ktÓle sQ V/ykonywa
ne W Niemcfech' Jest to plfecieżjeden z
Warunków naszego WspÓ|nego programu
ujedno icen a kr}{er]óW hodow|anych' Wy-
stawowych i szkoeniowych r WUSV, a
zatern ! z sV. KońcfQc chciałbym Wyraf ć
nadzieję że ko ' ]oanna Domańska pofo.
stanie na stale &lQzana z naszym dWU.
tygodnikiem wynajdujĘc w internecie wle|e
ciekawostek nje dostępnych na co dzień
przeciętnemu Właśc c e ow] owczarka nle

|Yiesłttw Ziemecki
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Jącek zmZIK

GRUPA PSOW "VA''
W LATAGH 1989-1998

fr 7każdyn kraju Wystawa K|ubowa owczarków Niemieckich jest najwlększym świętem hodowców,
vv w|aścic e|i miłośn hdw tej Wspania|ej rasy psów' spotykają się na niej najepsze psy z różnych
7 7 fakqtkóW hraju i z zagran|cy by wa|czyó o prestiżowe t',tuły 'Zwycięfcy K|ubu,'' Wystawy K|ubowe w

poszczegó|nych krajach to przedsmak swiatowej Wystah'y owczarków Niemieckich, która odb}ĄVa się corocznie w
jednym z Wybranych miast niemieckich' Gromadzi ona 2000 swoich plzedstawicle i a stawka owczarków !ł danej
k|asie często oscy|uje W glanicy 3o0' Przyznacie Państwo. że fajęcie pierwszego miejsca oraz zdobycie t}tułu
,'Zwycięzcy swiata', w takiej konkurenc]i to wyczyn doprawdy lmponujqcy|

Wystawa swiatowa owczarków Niemieckich to najważnlejsfa impreza kyno|ogiczna miłośnikóW tej wspa-
niałej rasy. Zjeżdżajq na niq naj|epsze owczarki aby konkurować o Zaszczytne t}tuły oraz najwyższe |okaty W
swoich k|asach' Biorq również Udzial W dodatkowych konkurencjach hodow|anych tj' ,,Reproduktor ijego potom.
stwo'' oraz ',Naj|epsza hodow|a''' Wyniki Wystawy sq szeroko komentowane i anaIizowane jeszcze długo po jej
zakończeniu przez każdego miłośnika owczarka'

Punktem ku m]nacyjnym Wystawyjest wybór ,,Z!łycięfcy śWlata', oraz grupy VA. psów doskonalych wybla'
nych' To w|aśnie psy grupy VA wyznaczajq niejako kierunek da|szej hodow|i owczarka. Zdobycie tego zaszczytne'
go tytułu to chyba największa nagloda d|a W|aścicie|a a może przede Wszystkinr d|a hodowcy danego psa.

Dostanie się do glupy VA objęte ]est pewnymi krJ,,terlaml któle pies mus spełnić' Na|eży do nich za|iczyć
przede wszvstkim:
-wybitny eksterier,,
.wyszko|enie psa ijego przodkó!ł,
.za|iczona Iicencja przez psa ijego przodkóW,
.za|iczenie testu psychicznego z puszczen:|em |ękawa na rozkaz /test podczas wystawy/,
'pochodzenie i prowadfone linie hodowlane,
.w miarę upłyl'lu czasLJ replodukcji pokazanie grupy potomstwa f Wybitnym synem /ewentua|nym kontynuatorem
lini i hodo\rrlanel/.

W ciqgu ostatn]ch 10 |at tj' w atach 1989.1998 grupę psóW VA sędf]owa|o dwóch sędzióW W atach
1988.1994 był to Pan Herman MART N /ko]ec V.Arminius/' obecnie t] od roku 1995 jest to Pan Peter MESLER
/kolec v.rronje/.

Przef Wie|e Iat podczas Wystawy światowe] sędziowie oceniajqcy konkurencję ,,Reploduktor ijego potom.
stwo,' po jej zakońcfeniu dzie]iIi reproduktory na cŹery grupy Według jakości pokafanego potomstwa' od roku
1995 zrezygnowano f takiego podziału' Wprowadzono numerację |inii hodow|anych która przedstawiała się na
siępuJqco:
I - MUTZ Pelztierfarm:

. la - KARO Asbacher Land
lb-FANDO Sudblick
lc - CELLO Romerau

ll - CANTO Wienarau:
l la - AGRUS Klammle
llb - CANTO Arminius
l lc - FED0R Arminius

lll " qUANTO Wienerau:
l la - GUNDO Trlezbachtal
l l  b- URAN Wildsteiger Land
l lc-QUAND0 Arminius

W loku 1998 nurneracja ta U|egła nieznacznym zmianom' Przedstawicie|e dwóch ini it j '|a i ||a nie prfed.
stawi|i glupy potomstwa stqd ich brak w aktua|nej |,uńeńcji /z 1998|/ ' Natomiast |inia |||c rozdzle|ona została
na dwie da|sze |inie tj '|||c.a JECK Noricum i |||c.b ŻAMB Wienerau' Do celów mojej ana|izy prfyjqłem jednak
podziat z roku 1995 jako bardriej odpowiedn
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Kariera psów VA rofpoczyna się zazwczaj od udzia|u W k|asach młodzieży i juniorów oraz zajęciu tam
wysokich miejsc. Z dotychczasowych 18 fwycięzcóW śWiata młodzieł/uniolóW W ]atach 1989.1997 7 psów

dostało się do grupy VA' By|y to| ATLAS Bad Bo||, K|MoN A|hedys Hoeve' KARLY Arminius, MAX |ogia lvercanti'
NICKoR Ho edau' V|St]N'4 Arminius i  R|KKoR Bad.Bo|| '  Trzy z nich . K|MoN' V|SUM, RIKKoR zostało późniejszyml

Zwcięzcami świata ' VA7' /zwyc\ęzcy z |oku t998 będq mie]j sfansę wejścia do grupy VA co najmnie] w 1999r/
. Natomiast aż 13 f 20 psóW z tńułenr sG1 W ana|izowanym okresie miało za ojca psa z grL]py VA. Największq
i|ośclq synów z t}tułem sG1 może poszczycić się JECK Noricum. To jego tlfej synowie ERo Batu' LoRD Georg
Viktor Turm i V|SUM Arminii]s zdobyło tytu| Zwycięzcy sw]ata . SG1' DWóch synóW z tytułem SG1 dali cELLo
Romerau, ENZO Burg A lso, MARK Haus Beck oraz VISUM Arminius. /fabela a/

Tabe|a 1.Wykaz zwycięzcó!ł śW ata młodzieży i junioróW w Iatach 1989.199a.

Rok ZWycięzca juniorów

/ojc ec/
Zwyc ęfca m|odzieł

/ojciec/

1949

1990

1991

1992

1993

a994

1995

1996

a997

1998

HEIKo Haus H;k
/ENZO Burg Aliso/
ATLAS Bad-Boll
/CELLO Romerau/
KIMON Alhedys Hoeve
/MARK Haus Beck/
ERo Batu
/JECK Noricum/
EROS Lulsenstrase
/CELLO Romerau/
VITIJS Haus Farenkopf
/VISUM Arminius/
LORD Georg Viktor Turm
/JECK Noricum/
RIKKOR Bad.BoII
/lLK AneV
XANDOR Denischen Hof
/LORD Georg Viktorm Turm/
E5KU UentSCnen noT

/JANG0 Furstenberg/

NICKOR Holedau
/MARK Haus Beck/
GORBI Bad'Boll
/ENZo Burg Aliso/
VISUIM Arminius
/JECK Noricurn/
LUCK Batu
/VAX Dolomlten/
KARLY Arminius
/KIMON Alhedys Hoeve/
MAX Logia N4ercanti
/VISUM Arminius/
ZAPP Monchberg
/NATZ Steigerhof/
ZOLTAN Haus Geltinger
/l.JNKO Haus Zigelmaler/
Michalands SIMON
/MAX Logia Mercanti/
IVACK AdLrcht
/RIKKOR Bad'Boll/

B orac pod uvJagę |inie ojca, jakie prowadzi 20 psów sG1 to aż połowa z n ch pochodz] z |inii Qt]ANDo
Armlni ls/ l l lc/,  6 z l in i i  FEDOR Arrninius/ l lc l  oraz po 2 z l in i i  CELLO Romerau/lc l  i  URAN Wildsteiger Land/l lLb/
. Niejest to bez znaczenia ponieważ min' prowadzona Iinia hodowLanajest.jednym z kllterióW kwaIifikujacych psa

do grupy VA.
Warto równieŹ odnotowaó, że na 20 psów z t},tułem sG1 aż 17 pochodzi z hodow|i niemieckich' Te 3

',zac|aniczne,' 
gw]azdy które pokonały p|ejadę pięknych owczarków z Niemi€c i zdobyły t}tuł sG1 to: K|MoN

A|hedys Hoeve /Ho|andial, MAX Logia Mercanti /Włochy/ ] Micha|ands s|firloN /Szwecja/' Natomiast jednej

hodow|i BadBoL udało s ę aż 3 krotn]e zdobyć tytuł sG1. Były to psy| ATLAS' GoRB| iR|KKoR Bad.Bo ' Po dwa
zwycięstwa odnotowały hodow|e| ''Arminius'' /KARLY i V|SUM/ ',Batu'' /ERo i L|cK/ orcz ''Denischen Hof' /
ESKO i MNDOR/

Psv VA ' Linia oica

Do grupy VA W |atach objętych ana|izE zakwa|if]kowanych zostało łącznie 41 psów z czego 9 fdobyło
zaszcz},tny t),,tuł VA1. Jeden ples FANTo Hirsche] dwa lazy zdobył t}tuł VA1' Pełna ga|er]a ''zwycięzcóW swiaia''
plzedstaWia się następujqco:
1989r - ISO Bergmannshof /QI.JANDO Arminius NORA Bergmannshof/
1990r.1991r FANTO Hirschel /TELL Grossen Sand _ ICA Haus Relterland/
1992r - zaMB Wienera! /ODIN Tannenmeise ICA Wienerau/
1993r IECK Noricum , /ODIN Tannenmeise ANETT Norlcum//
19s4r KIMON Alhedys Hoeve /MARK Haus Beck'CANDY Alhedys Hoeve/
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Linia hodowlana ||ośó psów VA ŁEczna i|ość psóW VA całej Iinii

la
ID
lc

KARO Asbacher Land
FANDO Sudblick
CELLO Romerau

0
2
4

6
/ | 'MUfZ Pelflie(tatm /

a
O
C

ARGUS Aducht
CANTo Arminius
FEDOR Arminius

7
2
1o / ll - CANTO Wienerau /

llla GUNDO Trienzbachtal
l l lb URAN Wildsteiger Land
l l lc QUANDO Arminius

3
5
1,4

22
/ l l l  - QUANTO Wienerau /

Najdłuższe aktua|nie Iinie hodow|ane składajqce się Wyłqcznie z psóW VA to:
l inia l l lc-QI.JANDO Arminius-ODIN Tannenmeise-JECK Noricum - VtSl_lN4 Arminius - MAX Logia Mercanti
lnia l l|c-QI.JANDO Arminius-0DlN Tannenmeise - ZAMB Wienerau- NERO Hkschet - ODIN Hirschel
l inia l l lb-URAN Wildsteiger Land - EtKO Kirschentat -yAGo Witdsteiger Land-ULK Arlett - RTKKOR Bad,Botl
l ina l lc-FEDOR Arminius - MARK Haus Beck - KTMON Alhedys Hoeve - MRLY Arminius-JELLO Michetstadter
Ratchaus
l inia l l lc-QUANDO Arminius, ODIN Tannenmeise JECK Noricum - APOLL Laacher Haus

Pochodrenie oraz prowadrona linia hodowlana przez daneeo psa nie jest bef znaczenia przy kwalifikowa
niu do grupy VA. Na 41 psów VA W |atach 19891998 aż 28 posiadało za ojca psa również z tttułem VA' Psami
które nie były w grupie VA a|e dały syna zakwaIifikowanego do VA w ana|izowanym okresie byly|
-CELLO Romera! - ATLAS Bad-Boll i HOSS Hasenborn
-DAUS Fichtsnspize - KEVIN Asaut
-EROS Lubonsthsse ' FELLO Farbenspiel
-FLICK Arlett - Shantos XAN0
{USIL Wildsteiger Land , SCOTT Deodatus
-HANNO Wienerau - LEIF Noriswand
-HOBBY Gletchertopf I-IRSUS Batu
-Folemarkens .IASSO LASSO Neuen Berg
-KlM Michaelswiese FANDo Sudblick
'NUTZ Monchberg NATZ Steigerhof
-WANKO Lippischen Norden - TIIMO Berekasten
-WOBO Larchenchain JANGO Furstenberg

Po dwa psy do grupy VA Wprowadziło 8 psóW
-CELLO Romerau - ATLAS Bad-Boll i HOSS Hasenborn,

O,I/CŻA,REl(
1995r - ULK Arlett /YAGO Wildsteiger Land - DOLLY Artett/
1996r - VISUM Arminius /JECK Noricum - RATTA Arminius/
1997r - LASSO Neuen Berg /Folemarkens JASSO , E|KE Neuen Berg/
1998r - RIKKOR Bad-Boll /ULK Arlett - HELLA Wutachtat/

]ak z tego Wynika najwięcej psóW VA1 pochodzi z linii QUANDo Arminius/l||c/ ' 4, po 2 f |inii FEDoR
Arminius/llcl i URAN Witdsteiger Land/|1b/ oraz 1 z tinii CANTO Arminius/ bl. W ostatnich atach ani jeden
z\łycięfca nie pochodfił z Iinii |'MtJTz Pe|aierfarm'

Ana|izu]qc Iinie hodo}v|ane ojców 41 psów VA daje się fauwałć dominację dwóch Iinii QUANDo Arminius
i FEDoR Arminius. Linia QUANDo/|||c/ Wprowadziła do grupy VA 14 przedstawicie|i natomiast Iinia FEDoR.a/||c/
10. Trzecie miejsce w tej statystyce plzypada |inii |||b URAN Wi|dsteiger Land, która dała 6 psów VA. sumujqc

linie MUTzl|/' cANTo/l|/' QUANTo/|||/ nie trudno zauważyć dominacjQ tej ostatniej. Linia QUANTo wprowadziła
do grL]py VA 22 psóW |inia cANTo 13 psów a |inia MUTZ'a 6 psóW statystyka ta została przedstawiona w tabe|i
2.

Tabe|a 2' Wykaz linii oraz i|ość wprowadzonych przef te |inie psóW do grupy VA w |atach 1989.1998'
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łlJNDo l enzbachta| DoN Lenefeta| i JACK Trienzbachta|
'JECK Noricum - APOLL Laacher Haus i VISUM Arminius
-LASSO Neuen Berg ENZO Buchorn iJIJI\,180 Dolomiten
-MARK Haus Beck KIMON Alhedys Hoeve iNlcKoR Holedau
ODIN Tanenmeise JECK Norlcum iZAMB Wienerau
OUANDO Aminius Cl{\lBO Burg Reinchenstein i ISO Bergmannshof
ZAMB Wienerau ESKO Wienerau i NERO Hirschel

Do e|talnej grupy VA w ana|izowanym okresie udało się wejść 6 psom z poza Niem]ec. Były to|
- r Holandii 'FANDO Sudblick, Kl lM0N Alhedys Hoeve oraz Shantos xANo
- z Włoch - JUMBO Dolorniten i MAX Logia Mercant
- z BelElii ' SCOTT Deodatus

Biolqc pod uwagę osiqgnięcia hodow|ito prym przypada hodow|i Hirsche|' Wprowadziła ona 3 psy do grupy
VA W |a|ach 1989.98. Były to psy: FANTo'NERo,oD|N H]rsche|' Natomiast 4 hodow|e wplowadfi|y po 2 psy do
glupy VA' sq to: hodow|a 'Arm]n us'' /KARLY i V SUM/' hodow|a ''Bad.Bo||'' /ATLAS ] R|KKoR/' hodowla ''Wiene.
rau /ESKO I ZAMB/ oraz hedowla "W dsteiger Land' /CASH i YAGO/.

Psv VA - Linia matki
/Ana iza |inii matek jest utrudniona' N ektóre matki . a jest ich 13 . plowadzq starsze |inie i nie jest

moż|lwe przypisanie ich do przyjętej numeracji poza Iiniami głównyn]i . lVUft/|/, cANIo/||/' QU^NIDl||/

Wiadomym jestjak ogromnq ro|ę w hodow|i odgrnva dobra matka' Już wstępna ana|iza Iinii hodow|anych
matek 41 psóW VA sprawia, że . podobnie jak W plfypadku |ini i ojców. zauważa s]ę dominację |ini i QUANTo
wienerau/l l l l .  Z l ini i  QI.IANTO pochodzi lo 23 matki przy 14 matkach z l ini i  CANTO Wienerau/l l l  4 matkach z lni i
MUTZ Pe ztierfarm.

W bardziej sfczegółowej ana izie tych ]nii prym \diodq: Iinia |||b.URAN Wildsteiger Land z której pochodziło
8 matek i l inia l lc-FEDoR Arminius'8 matek. Trzecie miejsce przypada ln l l lc _ QIIANDO Arminlus _ 5 matek a
c^darte ]ni i | lb cANTo Arminius'4 matki ' Najwięcej matek. które warto Wymienić ze Wzgędu na Wkład do
hodoWl pochodfiłobezpośrednio po:
- FEDOR Arminius'3: DOLLY Arlett /svn ULK Arlett/

RATTA Arminius /syn VISUM Arminius/
ROMMY Huize Hintdonk /syn Shantos XANO/

- URAN Wlldsteiger Land-3: ANETT Noticum /svn JECK Noricum/
MARIT Wildsteiger Land /svn KARLY Arminius/
ROMMI Bteitfeld /svn NICKOR Holedau

- FANTO Hirschel-2: LESM Bettekasion /syn TlMo Berekasten/
PAOLA Munenhutte /syn NATZ Ste gerhof/

' MARK Haus Beck-2 qIUNA Steinhagorquelle /syn URSUS Steinhugerquelle/
VERENA BAIU /SYN URSUS BAIU/

- NILO- Adeloga-2: TINA Lechtal /syn ENZO Buchorn/
WILMA Michelsiadter Rathaus /syn IELLO lvlichelstadter Rathaus/

- VAX Wienerau-2 NORA Bergmannshof /syn ISO Bergmannshof/
OLA Hasenborn /syn HOSS Hasenborn/

- XAWER Arminius-2: QUINA Arminius /syn lvlARK Haus Beck oraz
YAGO Wildsteiger Landl

WISKE Sudblick /svn FANDO Sudblick/

Warto róWnież odnotować fakt iŹ dwie niemieckie suki daly po dwóch synóW zaliczonych do grupy VA' sq to: |cA
Haus Reiter|and matka FANTo Hirsche| i NERo HilscheI oraz Wyżej wymien]ona QUINA Arminius matka MARK'a
Haus Beck i YAGO Wildsteiger Land.

Na marginesie Warto róWnież wspomnieć o jeszcze trzech innych wyb]tnych matkach ostatniego oxresu
jakimi sq PALME Wi|dstelger Land' MARlT Wi|dsteiger Land i y\ANDRA Wienelau.
.PALME da|a dwóch zwycięzcóW świata t]RAN'a Wi|dsteiger Land /z IRK.i€m ArminiUs/ oraz QIJANDo Almlnius /
z XAWER em Arminius/.To W|aśnie na ich synach i wnukach oparta jest obecnie hodow|a owczarka'
.MARIT kr}ta: N|cKoR.em Ho|edau dała F|NI WjLdsteiger Land^1/, K|MoN.em A|hedys Hoeve dała KARLY Armi
nius' YAssKo Rotten |\later dała PALI Wi|dste]ger Land, tJLK iem Ar|ett dała rodzeństwo ID0L i INA Janhóhe' DLa
przypomnien]a walto odnotować że MAR|T to wnuczka PALME.
.XANDRA kr},ta ZAMB.em Wienerau dała VA EsKo Wienerau oraz sukę VA1 VANTA Wienerau' Ponadto na|eł
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pamiętać że to w|aśnie rniot V.Wienerau jest tym, f którego 1 pies oraf 4 suk] zmieściły się
k|asie.juniorów w 1991 loku. Były to scs V|Mo, sG1 VANTA, sG6 VARA, SG 15 V|LMA.
wynikiem nie może poszczyc]ó się żadna suka matka, mlot czv hodowla'

w pierwszel 20SG w
SG19 VENJA. Takim

Linia oica x Linia matki
/Analfa połQczeń jest utrudniona' Niektóre matki ajestich13'prowadzqstarsfe|in]einiejestmoż|iwe

prfypisanie ich do przyjętej numeracli poza Iiniamigłównyml MUIZ/|/, cANIoA|/' QUANTo/|||/

Pochodzenie danego psa to nie tylko |inia ojca i matki ale róWnież ich odpowiedni doból. Ana|iza |inii ojcóW i
matek psów VA pozwala W}4/vnioskować' że naj|epsze efekty dato lqczenie ]inii Il|x|||, |||xJ|, ||X||l' Genera|nie zpołqczenia Iini i  QUANTo x QUANTo pochodzi 10 psów VA, Iini i  Q{,JANTo x FEDoR.9 psóW, Iini i  FEDoR x QUANTolóWnież 9 psóW Bardfiej szczegółowy wykaz tych połqczeń dał następujące efekty:
OUANDO Aininius/lllc,/ x FEDOR Arminius/ cl - 4 osv:
JANGO Furstenberg, 0DlN Hirsche, URSUS Batu, VISUM Armtnius
FEDOR Arminius/ cl x URAN WitdsteiEer Landl tbl - 3 psv:
KARLY Arrninius, Kl lV0N Alhedys Hoeve, NTCKOR Hotedau
FEDOR Arminius./llcl x CANIO Arminius./ltb,/ - 3 Dsv
ENZO Buchorn, JELLO Michel\tadter Ratchaus, NATZ Steiqerhof

|nbredv osów vA

Postęp hodow|any owczarka niemieckiego i coraz piękniejsze egfemp|alze niejest moż|iwy bef dokonylva.
nych inbredów na Wybitne egzemplarze' Dowodem na to nlech będzie fakt iż f 41 psóW VA wszystkie(]) posiadaly
jakiś da|sfy lub b|iższy inbred' Ana|izujqc sfcfegółowo pochodzenie psóW VA daje slę zauważyć iż inbredów
ookonywano zarÓwno na psy' sukijak i mioty' ŁQcfnie 41 psóW VA posiada 137 inbredy' z tego wynika' że średnio
kaŹdy pies posiadał około 3 inbredy' W statystyce inbredóW plzewodfq psy. Łqcznie do inbredu uż}to 37 psóW
przy 10 sukach i 9 miotach' ''Kró|oWQ inbredu'' jestjednak suka PALN4E Wi|dsteiger Land' Inbred na tq Wybitnq
n']atkę posiada'niema| połowa(!) . bo 19 z 41 psóW VA. Dlugie mie]sce W te] stat'styce plfypada psu z hodow|i
Wienerau.cANTo oraz miotowi Q.Arminius' Inbled na cANTo i miot Q.Arminius posiada 12 psów f grupy VA' 11psÓW VA ma nbred na QIJANTo Wienerau i URAN.a Wi|dsteiger Lanc]' 9 na ko|ejny miot X.Arminius a 8 na
szwajcalskiego LAsso Va| so|e. Sfczególowy Wykaz i|ości nbredóW na poszczegó]ne psy' suki i mioty zostałprzedstawiony w tabeli 3.

ocfylviście jedne psy sq bardziej inne natomiast mnie] zinbredowane' Nie bylo jednak.jak już wspomnia.
łem W ana|ifowanej glupie psa bez inbredu. Ty|ko trzy psy APoLL Laacher Haus' cAsH Wi|dsteiger Land i zAMB
WieneraLr posiadajq ]eden inbled' Najwięcej inbredóW 7 posiada FELLo Fabenspie ' Natomiast 6 inbredóWposiadajq: LE|F Noriswand oraf R|KKoR Bad.Bo||. Psy te zinbledowane sq zalówno na psa,sukę jak i miot.
szczegółowy wykaz inbredóW zostat przedstaw ony w tabeIi 6.

Tabela 3.Wykaz psóW, suk i miotóW na które zinbredowane są psy VA z |at 1989.98.

Pies/suka/miot na który
dokony'łano inbredu

||ość psóW VA
PosiadajEcych
min. taki inbred

Psy/sukl/n]ioty na które
dokon],l/vano inbredu

||oŚć psów VA
posiadajQcych
m n. taki inbred

PALME Wildsteiger Land
CANT0 Wienerau
Q-Arminius
QIJANTO Wienerau
URAN Wildsteiger Land
X-Arminius
LASSo Val Sole
FLORA Konigsbruch
WILMA Kisselschlucht
A Klemmle
DAX Wienerau
NICK Wienerau
ASLAN Klemmle
FEDOR Arminius
MUTZ Pelztierfarm
yńWER Arminius

19
72
t2
11
17
9
8

4
3
3
3
2
2
2
2

GRANDO Patersweg
G Patersweg
HASSO Grunen,Laterne
HERZOG Adeloga
IRK Wienerau
JAGO Baiertalerstrase
JONNY Rheinha e

LASS0 Wiedenbrucker Land
IVARK Haus Beck
ODIN Tannenmeise
OTTI Trienzbachtal
O,R'Trienzbachtal
QUANA Arminius
SARA Sonnenberg
TELL Grosen Sand

!
t
7
1
t
t
7
1
I
!
7
1
1
t
L
1,
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A,K Grubenstolz
BRITTA Malvenburg
CASAR Arminius
CELLO Romerau
DICK Adeloga
DINGO Haus Gero
E,D-Adeloga
FŁE WeInertuTcnen

a
I
a
a
a
a
r
L

U'Wildsteiger Land
UTTE Trienzbachtal

VEIT Haus Koder
YANKA Huhnegrab
ZAMB Wienerau

a
a
a
t
a
a

RAZEM 137 inbledóW

Potomstwo r,sów vA

Wartość hodow|anq danego psa najpełniej oblafuje jakośćjego potomków DLatego też konkurencja ,,Re.
produktor i jego potomstwo,, w},Vvołuje tak ogrornne zajnteresowanie sędziów, hodowcóW i całej pub|jcznoŚci
podczas kaidego sieger. To Właśnie potomstlvo ijegojakość rna duł WpłiĄ! na dostanie się psa do grupy VA czy
zdobycie tytulu VA1' DobitnyĘ przykładem może być sjegel97 na którym Większość spodziewa|a się zwycięsNva
cAsń.a Wi|dsteiger Land' To jednak pokazane potomstwo mia|o decydt]jący Wp|}Ąd na ko|e].ność cfołóWki VA.
cAsH pokazał n;j|iczniejszq a|e nie tak Wartościowq grupę hodow|anq . z Wyb]tnym synem jak LAsso Neuen
Berg czy KARLY Arminius' stqd ko|ejność LAsso, KARLY, cAsH' Warto zaznaczyć, że to właśnie cASH Wi|dste.
iger Land jest psem który najwięcej bo aż s.cio krotnie byl W grupie VA fajmujac miejsca: 9'6,3,2 i 3.

Rekoldzistam] w i|ości pokazanych crup w konkurencji ''Reploduktor ijego potomstwo" sa VELLo sjeben.
Fau|en olaz bardziej Wspólczesny URAN Wi|dsteiger Land. Pokaza|i oni 9 lazy grupę potomstwa podczas sjegel.

W ana ]zowanej glupie psóW VA glupy hodow|ane pokazało 36 psów Jednak brak Wybitnych synów jest
p?yczyna iz niektóre psy znikły z drzew genaoLogicznych' Przetlwa|y jedynie naj|epsfe' Z psów które zostały
zakwalifikowane do grupy VA w Iatach 1989.1998 najwięcej razy grupę hodow]anQ pokafał dwóch synóW oD|N'a
Tannenmeise oraz s'n TELL'a Grosen sand' sq n]mi 1E6K Noricum który pokaza| 8 crup oraz FANTg Hirsche| i
ZAMB Wienerau.po 7 grup' Wszystkie trzy psy'FANTo, JECK iZAMB to psy z tyfu]łem VA1' Łacznie psy VA
pokazały 13o grup hodow|anych /rabe|a Ą/

N a]eży jednak zazn aczyć że niektóre z psóW VA W ze wzg|ędu n a zbyt młody wiek n ie mogły jeszcze WykazaÓ
s]ę grupq potomstwa bqdź aktua|nie pokazujq grupy hodow|ane' czas pokaże ich Wartość hodowlana'

Tabe|a 4. ||ość pokazanych grup hodow|anych plzez posfczegó|ne psy VA do roku 1998 włqcznie'

Nazwa psa ||ość pokazanych grup Nazwa psa ||ość pokazanych grup

JECK Noricum
FANTO H scheL
ZALB Wlenerau
CASH Wildsteiger Land
EIKO Kirschental
FANDO Sudblick
IECK Trienzbachtal
KIMON Alhedys Hoeve
MARK Haus Beck
l.l LK Arlett
VlSlJt!4 Arminius
YAGo Wildsteiger Land
fuAX Hal ler osning
APOLL Laacher Haus
HOSS Hasenborn
XARLY Arminius
LASSO Neuen Breg
NERO Hirschel
ATLAS Bad-BoL
CIMBO B.Reinchenstein
DON Lenefetal

8
7
7
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4

3
3
3

lS0 Bergmannshof
NICKOR Holedau
URSUS Steinhugerquel le
WATZ Schornfelsen
JUMBO DoLomiten
KEVIN Asaut
MAX Logia Mercanti
NATZ Stejgerhof
SCOfi Deodatus
Shantos XANO
ESKO Wienerau
JANGO Furstenberg
JELLO lVich. Ratchaus
LEIF Noriswand
ODIN Hirschel
RIKKOR Bad-Boll
ENZO Buchorn
FELLO Farbenspiel
Tll\4O Berekasten
URSUS Batu

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
!
!
t
1
t
0
o
o
0

RAfEM 130 grupy
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Pewnym wykładnikiem Waltości poszczegó|nych psóW VA jako reproduktoróW może być i|ość potomkóW
Wprowadzonych do ścisłej czołóWki świata W k|asach młodzieł ijuniorów w czasie całego okresu swojej replo.
dukcji. Do ce]ów anaIizy przyjqłem za ścisłE czołóWkę miejsca 1.20sG w każdej k asie. Na|ełjednak parniętaó że
niektóle reproduktory dopiero rozpoczynajq pokafy/vanie swojego potomstlva lnne zaś już Zakończyły. Najwcze.
śniej z grupy psóW VA W |atach 1989 98 zacfql pokazywać swoich potomkóW E|Ko Kilschenta|. Był to rok 1987'
D|atego aby anaIiza ta była całkowicie wiarygodna obejmuje ona Iata 1987.98 czy|i 12 ostatnich Iat łEcznie 960
owcza|ków' /t2 |at, 4 k|asy W każdym roku po 20 owcfarkóW/'

Najwięcej synóW wplowadził do pierwsfych dwudziestek JECK Nolicum 21 i wyplzedził w tej statystyce
FANTo Hirsche| .16 synóW MARK.a Haus Beck'14 synóW ZAMB a Wienerau 12 synów oraz E|Ko Kirschenta|
10 synóu

Natomiast W i|ości Wprowadzonych do pierwszych dwudziestek córek pierwsze mie.jsce zajmuje zAMB
Wienerau . 16 córek' prfed MRLY Arminus 14 córek, E|Ko Kirschenta . 12 córek oraz K|MoN A|hedys Hoeve i
V|SL]M Arminus po 10 córek' szczegółowe Wyniki tej ana|izy zostały przedstawione w tabe|i 5.

Tabe|a 5' ||ość wprowadfonych potomkóW przez poszczegó|ne psy VA do pierwszych 1.2osG w atach 1987.98

Razem Psy Suki

ZAN'48 Wienerau
JECK Noricum
FANTo Hirschel
MARK Haus Beck
EIKO Kirschenta
VISUI\,4 Arminlus
KARLY Arminius
KIIVON Alhedys Hoeve
ULK Arlett
MAX Logia Mercanti
NERO Hirschel
NATZ Steigerhof
FANDO Sudbl ick
HOSS Hasenborn
JECK Trienzbachtal
LASSO Neuen Berg
NICKOR Ho edau
ATLAS Bad.Bo
SCOTT Deodatus
YAGO Wildstelger Land
ISO Bergmannshof
CIMBO B. Reinchenstein
LEIF Norlswand
RIKKoR Bad-Bol l
CASH Wildsteiger Land
shantos XANo
DON Lenefetal
ESKO Wienerau
fuAX Haller Osning
APOLL Laacher Haus
KEVIN Asaut
ODIN Hirschel
URSUS Batu
URSIJS Stelhugerquelle
WATZ Schornfe sen
ENZO Buchorn
JANGo Furstenberg
JELLO fulichalst. Ratchaus
FELLO Farbenspiel
JUMBO Dolomiten
TlM0 Berekasten

2A
27
25
23
22
19
t7
16
15
14
1-4
72
10
10
10
10
10
8
8
a
6
5
5
5

4
3
3
2
2
2
2
2
2
2
t
1
I
0
0
0

t2
27

14
10
I
3
6
7
5
7
3
4
4
5
4

6
4
2
3
3
4
3
3
1,
t
0
L
2
2
1
1
1
o
L
L
L
0
0
o

16
6
9
9
72
10
14
10
8
9
7
I
6
6
5
6
6
2

6
3
2
1
2
1
3
2
3
1
o
0
1
1
1
2
o
0
0
0
0
0

ZAMB von der
1991 VA02
1992 VA01
1989 VA07
1990 VAO4

Wienetau

AF zakor c lenre rnala uwaga. Zod.e sobie
1 v sprawe' le kazda ana|i7ę noŻna przepro
wadziĆ na różne sposoby' Pisfac powyższytekst
plzyjq|em swoje kr}teria W erfac że dzięki nim w
najbardziej obrazowy sposób uda mi się przed
stawić osy VA w IaIac|^ 1989. l998' D'dte8o Ąor
cowe wn oski z mojej ana|ify pozostaw]am Pań
sLWu do Wł.s1e' |1te.pretacj'' Wierle' że powyż
sł lekst pllvo|'ł PańsTwL oor |s/ony prfez rrojq
osobę temat i zachęcido osobistego anaiizowa
nia Owczarka Niemleckiego.

Jacek ZYDZIK. sTRnżÓW
htt p : I lIr i ko 7.o n e t.p I n li a c e n to i,



DWUMES|ĘCZN|K |||12 czERwIEc 1ggg L5

/nririsca vA w Irucb 38-!7/

OI(ANDOhr.sRcs 5 5

WILMr\ KNcls.bluch( 1.5 5

CIMIIO ljur! lt! iN$cn{.irl
A ll.AS D{nn.nrvrld.rgit!

vA:r.?,1,1 (.()Nl)()R l.]|lrc/Ś.hl|7 |lŃ\

( |{AN wi| Ńt i lcr l , lnd' l '1 '5

PALME wildlr.iger L&d 5,5,5-5

l)^|,Mll wild{.iscr I lnd ł.,r.+

wI|,MA l(i:Ń'|ŚlhluIhl 'l :]

( ONl)()L l/oll!8n7. llr$
M lr I7 l'!tricrlnin 5.5.5
Ql 

^N 
l()wi.trrnu r.5.1,5

ll^ss() (i!uu.l |,.lolt'ł.5

\ NK  I luhrr l rrLr ' r-1,5
xAWLjlłAnninits ].5 5.5'5
l'^l Mlj Wil{lsti3.r l-Nd 1.5

L'RAN wildŚt'i!!rl.rnJ 'l ,l

( 
^\'lO 

lvieneru5 5.5.5

t ldĄN wi|d!cl8.r Llnd 5.5 ]

I RA^* lvildn.ilcrL(uJ PAl.Vll wildsteiger LaM l.l
FLOR  Kouigsbnr.hl.5 5
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AJAX vom Hallai Osning
1995 VA05
1993 VA07
1994 VAOT

DON vom Lgnnefetal
1990 VA03
1989 VAOs

FANIo vom Hirschel
1949 VAO2
1990 VA01
1991 VA01

JANGO vom FiiBtenberg
1998 VAOs

t

APOLL vom Laachor-
Haug
199s VAlo

ATLAS von BaifBoll
1991 VA07
1992 VAOS
1993 VA02

CASH vom Wildstoigor
Land
1995 VA03 1996 VAO2
1994 VAO6
1997 VAO3

EINO vom Kirschental
1989 VA03

ENZO von Buchhoan
1998 VAOg

FELLO vom Farbenspiol
1998 VAOS

JEoK vom llońcum
1989 VA09
!992 VAO2
1993 VA01
1990 VA08

JELLO vom Ml.
chal3tddl6r Rathaua
1998 VA07

JITMBO von d6n Dolomi-
ton
1997 VA06

KARLY von Armlnius
1995 VAoa
1998 VAoż
1997 VA02
1996 VAO4

HOSS vom Ha3onbon
1991 VA09
1992 VA06
1993 VA03
1994 VA03

ESI(O von dor Wlenerau
1995 VAO6
1994 VA08
1996 VA05

ISO von Bsrgmannshof
1989 VA01

CIMBO von der Burg
Roichemtoin
1990 VAO6
1991 VAOa
1992 VA04

FANDO von Siidblick
1949 VA08

JAcK vom Tńenzbaclrta|
1989 VA06
1990 VA02
1991 VA03

I
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KEV|N vom Asśaut
1990 VA07
1991 VA06
1992 VAOS

MAx d €||a Loggia dei
'Me.canti
1996 VA08

RIK{OR von Bad Botl
1998 VA01
1997 VA07

URSIJS von de. Ste-
inhiigorquelle
1995 VA07
1994 VA10
1996 VAO6

I

I
XIMON von Dan Alhody's
Hoovg
1994 VA01
1992 VA07
1993 VAO4

NATZ vom Steigerhof
1995 VAOg
1997 VAO4
1996 VAOT

SCOIT von Doodatus
1997 VA10

URSUS von Batu
1998 VA10

1995 VAO4
1994 VA09
1997 VAO1
1996 VA03

LE|F von d6l Noriśwand
1998 VA03
1997 VAOg

MARK vom Haus Beck
1989 VA04

NERo voń Hirgcho|
1993 VAOS
1994 VAOs

Shanto's XANO
1997 VA05
1996 VA09

VISIJM von Arminius
1996 VAO1
1995 VAO2
1994 VAO4

NICKOR von dor Holle-
oau
1990 VAOs
1991 VAO4
1992 VAOS

oD|N voń Hirsche|
1998 VAO4
1997 VA08

TIMO vom Be ekastan
1998 VA06

WATZ vom Schornfeben
1992 VA09
1993 VAO5

YAGO vom Wil&ieiger
Land '
1990 VA09
1991 VAOs

ULK von Arlott
1995 VA01
1993 VAO6
1994 VAO2

LASSO vom Nouon Borg
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()I-II lti.nzb.chhl 3.5 1.1

Ql AN fO Wi.ncrau 5,1.5
oTf t.l{!Nl.o f f I Rol-!.o1'll'

Jl]t,l,o Michc]sladiel RalL'hłUs L MN wild{cigor Llnd 3.5 1.5
PALME wildŚcia$ LDnd 1.5 5

l]A|,Mlj wil{|s|eiger l-łnd 5.5.5.

3.1.2,1
I.^l-Ml i wildśuid Llnd ,l.5 3
I l{AN Wil rci!.' Innrl l l

Bl.l'l.'ll\ MllltDbUĘ '1 5

]Aoo |lJid1lćrslr$. 5.5

|,Asso wic cńhn|rkJ InD']

l,ALML, wildsrriB.i Lund l-.1
lil,ORA Kotrilsbruch 5 5

l' l.YIl Wiklrl.i!.r l.dd l..1-{

|, ss() Wied.Dhru.k.! l,łnd
PALME Wildsr.igd Led 4,5,5-5
l'|.^N wildŃciaur I,ltrd'1.'1.

l,^SSOWicdunlm.k.r l.{nd
wtl.MA Kisr!ls.hlu.hr.l.1.5

Qlr^N IO Wi.nlrN 5.5 l

PALME wildstci8p' LŃd 5'5'5.4
l  l{AN wi l  !r i ! . rLrnd I.1

|,,Ąsso wicdcnhfu ckcr lrnd'ł-.]

|l.OR  KoDiAshn'.h 5 5

coND( )R Z.ll!|.n7Ś!h!|7.l lds

wll,M^ KiŚs.lr.hl[|Ń 5-.l
|LOllA KoriBsbrr.h 5-.1
QLl N'l o !vi.trrfl u 5-:1.5

L^sso wiĆtlĆtrbltk.r ln l

f^l.ML W ildrL.igu l-itrd I 3

LAssO wi.d!lhruck.r Lxnd
P^LMI] wilt|ś.i8.r Llnd 5 5

LIR N wild{.igcr Lnnd 'ł.5
l'ALMLi Wild{eiecr L d 1,5 5

ct'STl- wildsl.ig.r lnM L]R^N wildqĆiA.I I-!nJ ]].ł 5

wAN(o LhPisĆhtn Nodcn P LML WilJneigcr Land 5,5 5
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LASSO Wi.denbru.kcr Land

LASSO wicdcnbru.l,er Lnnd
LiRAN wild|lełd LJnd J.5-5
PALME wildŚeiBćrl,dnd

URstls stcjnhĘerq!cIle

v^ . l0.7.ó

MARK Ha$ Bc.k
l.lDoR,Ąlnn us l
LASSO wicdcnbtucker L.nd '

QUAN.Io wicncrłu'ł.5..1

L SSo Wicd.nbtuck.! Lrnd
I'ALMI- Wildstcigc! Lnnd l..r ,1

I.ASSO Wicdcnbrull.r Lnn|
Lila N Wild{ei8ly Llnd.l..l.l
PALME Wildsteitd Led 4,5,54

Y^oo wilólci3cl Lnnd I'ALMll Wild{uiFł l,Md l-2

v  - 7..1.2.1.

t
:Ł

1996r. . wicomistlz Pobki w Po3|u3zeń3twio
1997r. - Mi3t]z Po|ski PEów oblończych
1998r. . wicomi3tlz ś|ąEka Psów obrończych

Mlejace szkolonia:
Krakóq stadion '.Juwenii.'' u|. Na B|oniach 7 (B|onia Krakowskie}

tel. 0.601 405 931

Psy od rolal do dwóch lat c@ie aporhłqce' labiące się bawió
trdr,Prg

F
t
!
!
!
!
!

HODOWLA OWCZARKOW NIEMIECKICH
FAUSTUS MOBAVIA

olerąje szczenięta z doskonalego skojanenia

.l

I
lr

Ch, ZINA ORNIS BOHEMIA
Doskonala' zwyc' oV wystawy. rasy' 2xcwc' 2xr€s.cAc'
4xcAc, 3x|escAc|B, cAc]B' RTG. n€g.' 1 tr'sJ|l/p' zW
1, ZPO 1, rPO 1,

Or HANNO ud, Wienerau
lł| D|x|E Hańis (o: vAJEcKv Noricum' lt|: vA oREsTA

r Klkon6. Polesi)

V KONDOR vom FOURNIERMUHLENBACH
Doskonaly, Klassensieger, zwyc. wtstawy, CACIB, SchH 3
(493, 892, C97),
zB:V..a'' norma] Ko*|' 1 (dożyvotnio)'

O: VA LASSO v Neuon B.rg
M: oRLAv. Foumiemuh|€nbach (v.'a,'noma|' schH 3'

Michaela

FH,IPO 3, matka VA7 BIENE v Fournie

Finska 34,/1059, Horni Sucha 735 35 - Czeska Republika! - - ' - ;i ,'.""4, ""-i ir"-^";;- -- -*- * '-'-- * IL... . -. . .. . . -,Jł.!,L4Ł0L69-6Ł2:LE.. -... r -.. . - J
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Hermann Miinster
Lc-Zuchtwan w LGI Hamburg Schlesw. Holstein..Eksterier i użytkowość .

Ge|em hodowli przyszłośGi''
(,h!fu.z.nie aĄkułl 

"Ada|ońi. 
fund IPislu,8. .las zrcht.iel der ząką,llł!,, z sy.7ailuh9)

lowo HODOWLA
opisuje dążenie,
żeby poprzez świado-

my dobór rodziców pozrvolić
na zrodzenie się potomstwa,
które mogłoby dal€j rozwijać
cechy użYtkowe'

cechy użytkowe, to moż|wie
pełrre odpowiadan]e standardorn lasy.
cechy te to: średni Wfrost, zdrowe,
piękny kształt' dopasowanie do zapo-
tlzebowań, a także takie. które pozwa-
Iajq wypełniać rof maite Wyrnagania
sprawnościowe i przewodnicze' doty.
czQc€ !sposobienia i psychiki' l\4y' jako
hodowcy' musimy dow edzieć się
Wszystkiego, aby te dW e kańcowe sfe.
ry, jakimi sa zjednej strony pełna do"
skonałość anatomiczna, z drugiej zaś
prory,tetowe uwzg|ędnienie kwa|ifika.
cji cfysto uż},tkoY!rych, splowadfić do
wspó|nego mianownika i posuwaÓ Ś e
naplzód' RozdŻe|anie tych dwóch po-
jęć poc]aga bowem często za soba
sfkody njerradko prowadzi do kon-
frontacji' Naszym wspó|nym dqżen]em'
jako m łośn kóW owczarkóW niemiec.
k]ch, musi być wyhodowanle takiego
psa' który miałby stosowna' okreś|o
ną standardem budowę i byłby obda.
rzony Wytrzyma|ościQ charakteru' dzię.
k które] sprawdziłby się W różnych Wa.
runkach bez konieczności obniŹania
Wymagań. Po\łinniśmy plznviazylvać
więksfq wagę do tego, abynasze suk]'
nieW małej iości '  |eczna więksfq ska.
ę' były zobowiazane n e ty|ko do Wy.
szkolenia iza icrenia egzaminu SchHl
na Własnych telenach szko|eniowych'
|ecz znacznie ważniejsfym jest to. aby
musiav, w dalszych egfaminach, do-
starcryć dowodóW że sq w stanie sprG
stać Wysokim \rvymagan om, fanirn fo.
stanq dopuszczone do hodow| '
Z dlugej strony można ostatnio zna.
|eźć w sv.zeitung Wie|e rekomendacji
kycia, które porusfajq jedynie aspekt
uży,tkowy psa nie przywiqzujqc wag] do
ekster]elu ' NaIeł be^/4g|ędnie zauwa
żyć' że nie kaŹdy pies kwalifkuje się
do hodow|i '  N4usimy pinować. żeby
Kórung, który był zawsze sitem hodow.

miar rozpoczqć hodow|ę, a także sami
obecni hodowcy' fanim nabędq do.
św adczen|a' powinni szukać i p|zepr$
wadzać konsu|tacje z |oka nymigrupa-
m i hodoWcóW (0rtsgru ppen.Zuchwalt)'
chodz]tu nie ty|ko o spra\ły forma|ne '
na któle trzeba zwracaĆ uwagę W trak.
c e rofwoju hodow|i, ecz także o pod.
stawowe sfczegóły, których vzeba pi.
nować W ramach jej porzadku. Jest
bardzo stotne aby mlało m elsce wy.
równ}ĄVanie niedoborów We Wszystkich

Mówiqc szcfegółowo: wszystkie braki
zna]dujace się u suki powinny zostać
Wyrównane plzez odpowiedni dobÓr
samca' Na|ezy tu lwm enić|

. Wie|kość proporcja wysokości do
długośc . wysokości w kłębie do głę'
bokości k|atki piers owej ' si|a i sub.
stancja - cechy anatomicznejak| kqto
Wanie . długość zadu i jego ułoŹen e .
uiożenie frontu . wytrzymałość Wyraz

rofłoŹen e ko|oru ipigmentu. stan
uszu' sierśc itd' Nie wo|no fapomnieć
o biodrach.o sposob]e poruszanla s ię
. radości biegania i innych dlobniei

. Gotowość do pracy. wytlzymałość
Wytrwałość. cechy przewodn cze, jak

również inne umiejętnoścl . stan nel.

. Dorych obserwacji n a|eł konlecz.
nie właczyć rodzeństwo i przodkóW.
Niezwykle waŹne a Wręcz nieodzowne
jest w doborze usia|enie przodkóW W
hodowLiwsobnej. W tym celu powlnien

D|aiego też na eży W tym mie]scujesz.
cze raz jasno pow edzieć,| NA,PIERW
PoRozMAWAJMy MIĘDZY soBĄ l
|lAUczMy slĘ, wfEM DoBlERA,My
PSV DO XRvCtA.

Bardzo bym się lciesfył, gdyby moje
powyższe słowa choć trochę przyczy.
niły się do tego' byśmy zastanowi|isię
nad tym jak my, hodowcy, moŹemypro'
wadzić jednoczesne wzbogacanie Ex$
TER|ERtJ i poplawianie WydajnoŚci psa
pod kątem UżYTKowośc| tak, aby
otrzymać potomstwo, ktÓre miałoby
Wymagane cechy, jak]ch sobie życzy.
my.

Naprawdę byłbyrn n]ezwyk|e rad' gdy.
by te wy,lrvody doprowadziły do lzeczy
W stej Współpracy hodowców i grup
ochrony hodow ia przezto do osiagnie
cia Wspó|nego c€ u.

Pofwó|my sobie uprawiać HoDoWLĘ
w dosłownyrn tego słowa znaczeniu' a
nasze Wysiłkina pewno zostana uwień'
czone radościa i ufnaniem innych.

Wsfystko pozostałe m eści się w poję.
ciu ROZMNAZANIE i ptzez prawdzi
wych HoDowcow powinno być odrzu.

. Tłumaczenie:
Mariusz Mierrejewski

" świ at owczarka N ie n ieckiega "
h tt p : / / www. psy. i nf o - p I / G S D

|i, nada| nim pozostał' Dotycfy to za zostać stworfony prowizoryczny rodo
równo bogactwa anatomicfnego' jak i wód obojga potencja|nych rodziców
Wymogów uŻytko\Ą]ch. lJpolządkowa przyna]nrn ej do plątego poko|enia' To
nie zasad Kórungu, zwłaszcza odpo. badanie hodow]i wsobnej ma d|a ho.
wiednio zastosowanych' przyczyni s ę dowcy pl orytetowe znaczenie' Hodow
do tego, że |uka stniejqca pomiędzy |a wsobna przycfy]ia s!ę do zagęsz.
oboma podejściami stanie się mniej czen a odrrośnych ceclr dz€dficznych'
sfa' a w średnim okes e można m eĆ Za|eżnie od dfiedfictwa genea|og czne.
nadzieję, że całkowice zaniknie' Jed- gowyłaniajacego się f tabe|iprzodkÓw
nak przede wszystkim jako hodowcy rna miejsce nagromadzenie tych cech
musirry Wykafać s ę si|ną Wo a' żeby u psa' Skutki tego sQ sterowane w za
Wspó|nie poprzeć te staranla' Norma|. |eżności od fagęszczenia tych cech w€
nq sprawa jest, Źe człow]eka cieszy zb| . klwi przodków w hodow| wsobnej.
żajacy się miot' To jednakże pociqga Mogą one przynieść połtylvne obja.
za soba konieczność posiadarria szcze. wy' a plzef to sukcesy' mogq też jed-
gółowej Wiedzy z zakresu krzyżowan a nak,jeś|i przeważq WpłJ^vy negat}łVne,
psóW. Każdy członek sV' któly rna za. okazać s ę katastlofa ne W skutkach'
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Klaśa młodzików (1}

1 BDB BORYS KAbi

M. BELLA z Sowiego Zagalnika

x|a3a n|.odżioź! {15)

1 D zvlc. Mł. sAx || lM|glMa

O. LoFD v, Georg V ctor TLr..

M. BETSY o..hvar cs

H. |. FzuchowŚka.strfe|eĆka

6 D FEÓoR |nwltlo

M. HEIKE Avax CS

7 D GAMBo SatFlakcja

H' |' FzuchowŚka.strze|ecka

a D (|MoN sńola Kłańc.
O. KIMON v Dan Ahedy s Hoere
M. ANSA yd. Muhtta eiten

10 BDB FAt'lDO G$lander

11 BDB MoNDEo Fónomen z

l2 BDB RALF z L€śne€o

H' J. Żyw€k

13 BDB DENION DanK.s

14 BoB Alos Llch
o. BLEX Egid us

M, GARDA od Sieradrkich

{|'$ |on|olów (7)

I D CWC GASPAR OlM.rko

O. EI{ZO v Fsuoo.ld.r

5 D CLA|D A||ón sch|B3
0. ROB v. Salzgtier Milieu

H. M' świqtek

7 BDB BRAsso ż i6po|ętu

M. IRA Pasja Skorpiona

xl$a otwarta {10)

1D cwc BRUS Locuś sÓ|ug

O. SAMMO v Fiemereck

W' !' ŚWiellcka Rusilowicz

4 D DZYNO Inwltro
o' LoRD V' N eU ańdshof

5 D ATos z B6ńo|ow.] Groty

M' zMoRA f fe|one] Gótki

o' w cKo V FeŚenwehr

M. CHARLOTTA onyx Bohemia

DWUM|EslĘcfN( (t 1ż cfERwEc 1 9 2l

9 DB FULL MiiMd
o' oRsoN a'd' sĆhwalzen

M. FAIIA MI$Md

x|ea lhńkow. (4)

1 D CWC Zrlc. WFt. I Ra3y
ERo z zagoidźon.
o. LASEF v Platoon
M' ASTRA z zaEożdżona

2 D TUMBO Anlmar
O. VISUM v. Arm nius
M. ZISS v, Bad Bol

3 D ANTolt Abókus

lM. SABATIN v, Burg Bsmarck

4 D BERO MK.M&

M. NARA f Bero ńy

l(|a.a chańo|onów (3)

1D CWc XIM lvlleMaz
o' zBÓJ Acer Aureuń

2DMAxo v 
^lm|ń|oEO. FANTO dela Valcuv a

i/' LEIXA v' HauŚ Bolk

Wl, L Czern akowska

3 O FEDOR SrtFtakcla
O, WICKO v. Felsenwehr
M. PALME v Ernetranch

DWU l\4lF S IECZ \ lK ]rl L2 CZERWIEC 1999
WYDAWCAi Firma "K-DO.
ADRES: 32 800 Brfesko, u|. Głowackiego 7'
tel./fax. (0-14)68 68 222, tel.68 64 800
,v}ło.' e m6i|. owczarek@free'com.p|

.,'e. hnp://www.f ree.com' o|/ owcld.eĄl
Redaktol Nacze|ny: mgr' Krzysztof Dobrfański
Projekt winiety: Damian Styrna
Oruk Brzeska oficyna Wydawnicfb, A.R. Dziedzic,
Brresko, u/. Czarnowiejska 1
tel./fax. (0-14) 66 311 91
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X|asa m|odzików (1)

1 BDB DANTE RyLiMaJa
O. SONNY Brebe am See
M. ASTRA Ryl iMaJa
H' ] Wł' R. K qskała

K|asa m|'odzieżv (9)

1 D zwyc. Mł. K|MoN
siora Kłańca
0. XIN4ON v. Dan Alhedy's

lv4. ANSA v.d.
lMuhlta leiten
H' i  Wł' K' sa amon

2 D GENTO Kordo
O.PRINZ z Rogowej
lvl.ETNA z Dziedz c
H' i Wł. K' Korczyk

3 BDB TIMO v.
Wendelsheim
O,EROS vd.
LuiŚenstragse
M. lv4oNA v. Wendelshelm
H. K. Kaner

4 BDB THOREZ
Tomperion
O- SAMM0 v. Fiemereck
M. lPSlz Dziedzic
H. A. Tiahnybok
Wł' A' Biedrzyńska-Kogut

5 BDB ULFo Ź
więcborskiej Do|iny
0. LASER v. Platoon
lv4' DoNA z W ęcborskiej
Dol iny
H. i wŁ L. Bardoński

6 BDB CASZ ze Skalnego
wzgórza
O. LORD v. Georg Victor
Turm
M.BMA znad Strurnyka
H. G. Jureczko
Wł. L. Jastrzębski
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7 BDB NILO Dar Natury
0. KASTOR Acer Aureum
M.FORTUNA Dar Natury
H, lvl. Tomaszewski
Wł. M. Jagie|ska

8 BDB DON Xordo
o.PACO z Rogowej
M.CORA od Karolaka
H. K. Korczyk

9 BDB DAN Lodusiowy
Miot
O. DINOR a. Agrigento
M. ATIVIA Leszczynianka
H. Ł P ontek
Wł' J. szczęsny

K|asa iuniolów (5)

1 BDB ZAMB ze
ska|nego wfgórza
O. FLICK v. Arlett
lvl.MAl.lS Avax
H, G,]ureczko
Wł' R' Rudo|

2 BDB KORAT znad
Strumyka
O. JOKKER z Gentu
M. CYNI znad Strumyka
H. K. Rakoniewski

3 BDB EMIR Matador
0. LASER v Platoon
tul. ASTRA z lMakdani
H. M. Szmyd
Wł. J' Ściebura

4 BDB DIEGO z Polany
ImieIińskiej
0.VANDO v. Moorbeck
M.VINA v, Kronensee
H. i  Wł. B. Napierska

5 BDB CZARLI WoiBas
O. LEX Woj-Bas
M, TEXLA WoiBas
H' ] Wł' W Puste|nik

Klasa otwarta (7)

1 D CWC CAGIB zwyc.

Wyst. DALLAS Abakus
O.NATZ !. Steigerhof
M.WERRA v. Ad erweg
H. M. Dziuba

2 D DON Mir'Pol
O, HOSS G osemosens
M. |GA z Boźenina
H' i  Wł' lM' Pietrus ak

3DPACOzRogowei
O. LASSO v. Neuen Berg
M. DOLLY r Rogowej
H. L. Szyra
Wł. K' Korczyk

4 BDB GERO Linabero
O. AJAX v. Hal ler Osning

H. i  Wł. J. szmaja

5 BDB VENTO Domus
Aurea
O. ROY v.d Roten lvlatter
M. PANTHERA Acer

H. l .  Wlzal
Wł' R. czechowski

6 BDB SONY Chluba
Oddziahl
0. LASER v. Platoon
M. AKTIS tulagad
H. K. Driuba
Wł. D. Grzadzie

7 BDB JORGOS Lantan
O. TOLPAN v. Noort
lvl. ERNA Lantan
H. A. Hardy
Wl. A. Bobiarska

K|asa użvtkowa (6)

1 D SHERMAN Acer

0. IXO Acer Aureum
M. FINA Acer Aureum
H. W Ziemecki
Wł' Z. TamL] ewicf

2DPR|NZzRogowej
O. LASSo v Neuen Berg
M. DOLLY z Rogowej
H. L. Sryra

OVI/CŻA,REl(
Wł. K' Pyziak

4D|GORzBerol iny
O. ROY v.d Roten N4atter
N4. KUDIE v. Trienzbachtal
H' i Wł' w. Turkiew cz

5 BDB SONNY Brebe am
See
o. YASSKo v.d. Roten
lvlatter
lvl. DINA Brebe am See
H. lv4. Beler
Wł. ] 'K'  Kajakowie

6 BDB GUSTL v.
Godinghofer Weg
O. Ql lAl z.d. Sieben
Burgen
M. HIX a.d.
Teufelsschlucht
H. A, Landers
W, K, Napreracr

K|aśa chamoionów (3)

1 D CWC Res. CACIB
NATAN z lmielina
o. KAS v.d. Herderskring
lM, VINA v. Kronensee

Wł' B' Napielska

2 D CELLO Linabero
o' ToLPAN V' Nooń
lM. AFRA Linabero
H. J. Szmaja
Wł' A. Zdziesfyńsk

3 D XASTOR Acer
Aureum
O, ZBoJ Acer Aureum
N4. LINDA v. Haus der Drei
Buben
H. W Ziemecki
W|. J '  Bułka

SUKI

(Śęd.ia: Klaus Go|he)

K|asa ml'odzików (1}

1 BDB KARDA Jamos
o. Shanto s XANo
M. TYNA Dlha Roven
H' F' Dobrfańsk
Wł' B' szymczak

3 D TABOR Acer Aureum
o. wARoNJo v. |Śidora K|asa mFdzieź! (4)
lM.Nlxl Acer Aureum
H' W Ziemeck] 1D zwyc. MŁ F|JJ| Mata-
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doa
O. QRICK v.d. Wienerau
M. BoNA lvatador
H. M.R. Szmyd

2 BDB URSCHL v
Wildsteiger Land
O. KARLY v. Arm nius
M. HASIE v. Wildsteiger
Lano
H. lv4. Gob

3 BDB ALMA z
więcborśkiej Do|iny
O. LORD v Georg Victor
Turm
M' PALIVIA z Więcborskiej
Doliny
H. L' Bardoński
wł. T' Boglck]

4 DB E|xA z czanowqs
O. TONY v Winnloh
NI. LlJss| z czarnowqs
H. J.  F la
Wł' R' staśko

K|aŚa iuniorów (10)

1 D CWC SUE Asarko
Lordana
O. l.lLK v Arleft
NI, GRAFFI AsaIKo
L0r0ana
H. G. Okrasa
W|. X. Jaśtak

2 D IGTY Abakus
O. FLICK v. Arlett
M. BRENDA AbaKus
H. M. Dzluba
Wł' B' Fanruła

3 BDB ONDRA Abakus
o' K|MoN Kamireł
M. WERRA Adlerweg
H. M. Dziuba
Wł' lvl' Bałaz]ńsk

4 BDB SlGl De-Bes
O. JAGO v.d. Wolfsburg
M. BEA Nlatador
H. i W|. R. Kłapkowski

5 BDB HASEL Linabero
O. LAŻO z Beroliny
M. ORNA z Berol iny
H. J. Szmaja
Wł' G. Ratajczyk

6 BDB BLANI{A
Doblydzień
O. TONY v. Winn oh
M' AFRA Dobrydzień
H' i  Wł. H. Knop

7 BDB BARXA
Dobrydzień
O. TONY v. Winnloh
IM. AFRA Dobrydzień
H' i Wł' H' Knop

a BDB BR|TA Dobrydzień
O. TONY v. Wnnloh
M' AFRA Dobrydzień
H' l  Wł. H' Knop
9 BDB ASTA f czarnowąś

'O. TONY v. Winnloh
N.4. DINOLA v. Winnloh
H..1. Fi la

10 DB KORA f
Xokosryckiej
O. HEIKO v. Susannenhain
l\4. SENDY Wolfeland
H. J. Zemlo
Wł' J '  Hoiesz

Klasa otwarla (8)

1 D CWC CACIB Zwyc.
wygt. ANSA z M.zygłodu
O. TASS0 z Rogowej
l\1. PATII z Rogowej
H. R. Kurbiel
Wł' J. Różewski

2 D AFRA ze Skalnego
Wzgórza
0. IJLLY v Furstenberg
M. ANNI Concordia
H, G. Jureczko
Wl. M. Szoltysek

3 D GERDA GRYZELDA
Anarchia Box
O. PASCHA v. Wolfsburger
Schloss
M' ETNA f Xoby|e] Góry
H. L. Ni lsson
wł' S' Borow]cf

4DELZAzRogowe.i
O. XAS v Herderskring
M. DOLLY z Rogowej
H. L. Szyra

5 BDB GA.IA Linabero
O. fuAX v. Haller osning
lM. AFRA Linabero

H. J. Szmaja

6 BDB IGA z Beroliny
O. ROY v.d Roten Matter
M. KIJDIE v. Trienzbachtal

Wł' c' Grzeszkowiak

7 BDB Wi|dmark€ns
DAYSI
O. NERO v. Hirsche
M. Wldmarkens NATASJA
H. J. Kragh
Wł. Ł Błońsk]

8 DB GAB| Po|Śka Wieś
O. ADRIAN z.
Schwalbengrund
M' |RKA Po ska Wleś
H. l '  Kló|
Wł' A' Grzegorczyk

l(|asa uż(kowa (4)

1 D CWC FANTA
Anaachla Box
O. TOLPAN v. Noon
M. BIRI\4A CANDY
Anarchia Box
H. L. Ni lsson
Wl. S. Borowicz

2 D CELI od Szalongj
Wandy
O. FELLO v. Valentinhof
M' KEssA f Maćkowej
Stan cy
H. iWł'Wzaremba

3 D BONA Matador
O. LASER v. Platoon

lvl. ILZA D+Bes
H. ,4.R. Szmyd
Wł' R' szmyd

4 BDB GLORIA Linabero
O. tuAX v. Haller Osning

H. L Szmaja

N|asa chamoionów (3)

1 D CWC Res. CACIB
QIJINTA Acer Aureum
0. lKo Acer Aureum
M. FINA Acer Aureum
H. W Ziemecki

2DPALMAzwięboBkiej
Doliny
O. B0RYS z Berol iny
M. BR|TA f Więbolskiej
Dol ny
H. i W}. L' Bardoński

3D|Ps|zDzi €dz ic
O. GERO z Rogowej
M. ELVI z Dziedzic
H' M' c ieś|awska

K|asa w€teranów (1)

1 D GELA Po|ska wieś
O. VELLOW a.d.
Schwarren Zwinger
M, FANTA AbaKus
H. G' Xró|
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Łódź

L/2.O5.L999
PSY

(sędzia:
zbip|iei, sz.ześniik)

x|asa ml'odzieżv (5)

I D GAMBO Satysfakcja
O. Kratmosens GAMBO
I,4. PALME od Żeksa

Strzelecka

2 D DANTE RyLiMaJa
0. SONNY Brebe am See
lv,l. ASTRA Ryll[,4a]a
H. i Wł' R. K|qskała

3 D SAX ll Mi+Mar
O.PIROL v, Xrcnemee
IV.XARA Mis-Maz

4DULFozwięcboEkiej
Doliny
O. LASER v. P atoon
l l '  DoNA z Węcborskej
Do iny
H. i Wł. L' Baldoński

5 BDB FREI z Polany
Imie|ińskiej
O. IANGO v. FLI rsten berg
M,VINA v, Kronensee
H. B. Napierska
wŁ K. Fijarczyk

Klasa iuniot'ów (2)

1 D CZARLI Woj"Ba3
O. LEX Woj Bas
lM. IEKLA WolBas
H' i Wł. W Pt]ste nik

2DD|EGOzPolany
ImieIińskiej
O.VANDO v. Moorbeck
N4.V|NA V- Krorense€
H'  Wł' B' Napielska

(lasa otwarta (4)

1 D CWC Res. CACIB
ATAN Woj'Bas
O. HOSS v. Brachial
M. BIRA Wot Bas

2 D CLAID Alten Schloss
O. ROB v. Salzgitter Nl l ieu
M.WESSY Langen Feld

Wł' B. Wawrowska

3 BDB FIMO z Krywlan
o. sAMMo v. Fiemereck
Mt VENA r Krylvlan
H. R. Gesinowski
Wł' A' Bajorek

4 BDB SIKNO v. Bad-Boll
O. UNKO v. Haus
Zieglmeyer
M. HEIKA v. Gletschertopf
H. H.P. Rieker
Wł' E' N da|

K|a3a uż\tkowa (1)

1 D BRUS Locus Solus
O. (ERl Dlha Roven
M.AFRA Geslandef
H. iWł.WHorban

X|aga chamDionów (1)

1 O CWC CACIB Zwyc.
Wyst. i Rasy NATAN z
lmielina
O. l{AS v.d. Herderskr ng
l\,4. VINA v. Kronensee

Wł. B' Napierska

SUI<I

(sędzia: Wiesław
Ziemecki)

K|asa m|odzików (4)

1 BDB DARIA Texa
O. NATZ v Steigerhof
lvl. NlXl Acer Aureum

2 BoB |zA z Tusfyńskiego

O. DON M r Pol
M. JAGODA Z
Tuszyńskiego Lasu
H' M. Gatkowski
Wł' A' ostrowska

3 BDB CENTA z
więcboEkiej Do|iny
O. Z EGAN v. Wiesenborn
N4' FLER z Więcborskiej
Dol iny
H' L '  Bardoński
Wł' D. Szymański

4 BDB I$RDA Jamos
O. Shanto s XANO
M. TYNA Dlha Roven
H. F. Dobrzański
Wł' B. szymczak

x|asa m|odzieżv (9)

1 D CORA Ardelia
O. LORD v. Georg Vicktor
Turm
M. DORA z KrlM/ an
H. iWł'PBożko

2 D ALASXA z
Więcborskiei Do|iny
O. LORD v. Georg Victor
Turm
M. PALN4A z Więcbolsk ej
Dol iny
H. i Wł. L' Bardońsk

3 D RosA sądockis Lachy
0. ULK v. Arlett
N4. N4ANTA v.d. Holrheimer
Llnde

Wł. L' Jagła

4 D HANA Xonstar
O. K N4ON Dlha Roven
[,4, AR XA Konstar

5 D JASMIN Pa-BGMa
O. AJAX v.d. Roten Matter
M. Wildmarkens DESSY
H. P' Błoński

6 BDB FILA od
zecalńis|]za
O, BA K v, Domen ca
M. TANA Union
H Wł' c' Błaszc47k

7 BOB FINA Geslander
O. VANDO v. N,'loorbeck
M. MAVL Satysfakcja
H' i  Wł' B' Re sch

8 BDB INGA Linabero
O. ENZO v. Feuerme der

H. L szmaja

9 BDB URscHL Ł
Wildsteiger Lan.l
O. KARLY v. Arminlus
M. HASIE v. W ldsteiger

H. M. Gob

X|asa iuniorów (14)

1 D CWC FENIA vd.
L€ngomheide
O. ClN.4 v. Bornberg
M. WEND v.d.
Lengernheide
H. H. Sundermeier
Wł' Ł Bożko

2 D ETNA Gelander
O. ENZO v. Feuermelder
M. FANA Satysfakcta
H. B. Re sch

3 D GILDA Konstar
O. LASER v. Platoon
M. BESY Drahval

4 D CELLY Uzemie
Zazrakov
O. URSUS v. Batu
l . JIJKY lJz€mis zazrakov
H. L. Sobinovsky
Wł' Z' 0|szewski

5 D CELKA Ewsn
O. KIIMON Dlha Roven
M. UTE Unikat
H. iWł.WN|ajchrzak

6 D JURATA z
Hetmańskiej sfoly
O. FELLO v. VaLent nshof
M' GRANDA z Hetmańskie]
Sfory
H. i \łl. H. Szewczyk

TDCISAz
Marmu*owego Poó/vólka
0. HOSS v. Brachtal
M. AGA z N/armurkowego

H. i wł. M. Lewandowski

8 D SHAZZA Patland ll
O. LASER v. P atoon
M. JUDY Patland
H- i Wł. A' Kuncewicz

9 D clTA znad Czamej
o|echówRi
O. MARK v Hohen
Drawehn
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lvl. ELŻA od Sieradzkich
H. L Srauer
Wł' A. Marcinkowska

10 D MISSURI
o. D EGo ze splęcewa
l\,4. Weaterfog BtO
H. l/akow

11 BDB DESSA
O. EDEN
M. NANA
H' S. Błaszcfyk
Wl. R. Matusrewskl

12 BDB CZARA znad
czanoj o|echówki
O. MARK v. Hohen
Drawehn
M. ELZA od Sieradzkich
H, A. Srauer
Wł' J' Sfkud arska

13 BDB ETA z Ro.lu
H6rman
0. AREK r Farnej Dolny
M. RAISA r Farnej Dotiny

Wł. M' Stlyszowska

14 BDB BERTA Union
O. AIAX v.d. Roten Matter
M. INA Unlon
H. P, Sw n arski

x|a5a otwańa (7)

I D CWC CACIB Zwyc.
Wyst. ELIS Kamisnna
Twierdza
O. ZIEGAN v. Wiesenborr
M. ESPE v. Sironabad
H. Z. Szcześniak

2 D IEILA r Kojca Coli
O. IKO Acer Aureum
NI. GRACJA f Ziemi
oIeśnickiej
H. K. Kiwak
Wł' s' Pieprzyk

3 D CYTRA Asketila
o. ZBÓ'] Acer Aureum
M. CELA z Potskiej Ws

Wł. A' B |ińska

4 D HOGA Xadiman
O. CHIKO v. Holtkamper
See
lv4. GERA Kadiman

Wł. B' Jakubowsk

5 D JEI{NY v Haus Zuther
o. QUANDO v.d.
Dunieschenke
M. RENA v. Star ng
H' P. Zuth€ł'

Dol iny
H. Z. O szewski

7 BDB RoxA z Boźenina
lo' HADES N4ŁoDSZY z
Tuszyńskiego Lasu
M' NANA f Boźenina

wł' K' Gumińskl

K|asa !żvtkowa (3)

1 D CWC FANTA Anarcnia
Box
o' ToLPAN V' Nooń
lvl. BlRt\,4A oANDY Anarchta

2 D GLoR|A |.inab€ro
O. AIAX v. Hal ler Osning

H. J. Szmaja

3 D GRANDA z
Hotmańgkioj sfory

O. BORYS z Beroliny
l\,4. BAJA Gran Mat
H' i Wł' H' szewcfyk

K|asa chamDionów {2)

1 D CWC Res. CACIB
QUINTA Acer Aureum
O. IKO Acer Aureum
M. FINA Acer Aureum
H. W Zi €mecki

2DPALMAzWięborskigi
Doliny
O. BORYS r Beroliny
N,|. BR|TA f Więborsklej
Dol iny
H' i  M. L. Bardoński
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Związek Kynologiczny w Pohce oddział w Łodzi
oraz Klub Owcu arka Niemicckiego przy ZG ZKwl

XUII Klubowę wystau?
owczarłów tlieniecfiich

LODZ 0+05.09.1999

stadion Ks START' ŁódŹ, u|' śW Telesy 56/58

Mitośnicy i Sympatycy owczn*a Niemieckięo
Już po laz trzeci ..owczarkar?c,' z okręgu Łódzkicgo nrają zaszczyt orgAnizować wyslawę Klubową. Postaramy się

8odnie w}wjIIzać z tcgo milcgo obowiązk$' Tym bardzicj, żc wystawa odbędzic siq pod patronatem K]ubu oN po
raz pierwszy wybrancgo w wolnych demoklatycznych wyborach' stalo się to możliwc dzięki usilnym staraDion]
mik}śDików oN' którfy wykazali organizacyjną dojlfałośćjcdnoczącsia dla dobra sprawy. Pomogło to organizatoronr
zapewnić w]aściwq obsadQ sadziowską' |'o raz piorwszy w historii wystaw, sędziował będzic u nas prezyd€nt wUsV
Dlatego. aby nic zaprzcpaścić szansy. jaka otworzyla się przcd naszym klubcm, spo(owym obowiązkiem każdcgo
hodowcy jest L]cfcslnictwo w imprezach Klubu oN' Mamy nadzicję' żc nic Zabraknic miłośników oN na nilszcj
wystawic. sc ccznic Zapraszamy wystawców, firnry i jnstytucje do lilndowania nagr(id, ogłaszania siq w kata|ogt]'
oraz do ilrnych lorm sponsorowłnia (szczogólnic l.inAnsowcgo) Daszcj imprcry
Do zpbaczenia tu u,Jstawie

zb|$|d M||.w.k| sędf a niędfynalÓdÓsy'

Prfcwod n icftlcy Zlrzźldu oddzi.fu łidfkiog()

zbiśl|icw Os|,Uw,|ki

zwiąfek XyńÓ|oE dny w Po|sce oddzał w Lodz

Prczc$ Klubu ON
zhig1icw sz.zcśnilk

w krstrh @Ężej24 ńes ecy na0' Dos adaó
rcdopód z wphem syn kU pżeśw el|enla

PvcwodnicÓlcy Konritctu Organiurcyincgo

t,,,I i ecł,\hi, O ą l kaws ki

W,głÓŚżeń u obowią,ko(o naeży podaĆ numer W[epzewodncfą.y x ubu ds, vkÓ|eń a
{ub Ragy oscfa a Nelirckego Dry zG zKl'P lo|uażu p9alŚUk który będfe Śplawdzany na

91'355 Lódź' u Ła!cwncka 97
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