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Wylstawa Swiatowa owczarków
Niemieckich - Bremen 2OOO ",u.o"".

Klasa użytkowa pśów *!
Peter MeBler I ..1

Wystawa Bundessiegerzuchtschau W roku 2000 odbyła się W hanfeatyckim mieścle
Blemen pod sprawdzonym kierownictwem prfewodnicfqcego LandesgrupyWaterkant
pana l\lanfreda Hesslera' ze swej strony chcialem serdeczn]e podziękowaójemu i
pomocnikom W ringu psów k asy uż',tkowej. Taka popmoc fagwarantowa|i mi w
trakcie tych trzech dnl wystawowych Lothar Limberg, Lothar Krause, Sivia Krause,
Xristina Limberg i Manfred Cbrdes.
Ponadto chciałem podzlękować mojemu osobisternu zespołowi r ngowemLr' By to
lngeborg Balonier, Kar n Geduldig, Wo fgang Lang, Michael Hammer, Jacob Joussen

potomkóW z bardzo dużym udf]ałem zwierzqt z k|as
uż}tkowych' Jego syn Wszedł do grupy VA, da|sze
zwierfęta były równleżWysoko sk|as}'fikowane W innych
klasach. Samiecten (poprzez swojego ojca Hobby'ego)
zdecydowanie przyczyniłsiędo kontynuacji inii swojego
dziadka lecka. Jest to befsprzeczny Zwycięzca 2000

i Klaus Dieter Wohlfrath.
Na przebiegtegorocznej wystawy Budess egerfuchtchaLJ miał początkowo znacznywpłW duży odrzut na testach lto
po obu stronach' co do przycfyn tego odrfutu kompetentne gremium plzedstawi precyzy]nq fachowq ana|izę po
ocen e każdego poszczegó|nego testu' Natura nym jest' że pewna okreś|ona i|ość nigdy nie będzie mogła być
Wyk|uczona' Praca stowarfysfen a musi s ę jednak koncentlować na tyrn, aby nada| optyĄVa|izować walunk d|a
uczestnikó\^' i abso utnie fapewnić równomielność Wymagań poprzef odpowiednie środki.
Z tej Wystawy odnioslemjednak róWnież plzyjemne wrażenla:
Po pierwsze nie na eży prfeoczyó stałego Wzrostu uczest kóW Wystawy płciżeńskiej ito zarównojako Właścicie|ek
]ak iprzewodniczek psóW Myś ę, żejestto pozyt}łVny rozwój, który jest do Wykolzystan ia na wszystkich płaszczyznach
dz]ałania stowarzyszenia ' Da|e] na eży zauważyć' żewie|u Właścicie|i psóWzdecydwało się powierzyć swoje bardzo
wysoko ocenione psy młodym plzewodnikom' By|i to członkowie rodzin, a|etakże m|odziIudzie zWłasnejILrb sasiedniej
oltsgrupy. cieszę się z tego trendu, który postalam s ę WŚpierać' Taki trend ]est moż|i!ły, gdy każdy wystawca
będzie móglbyć pew en, że Wtlakcie ryvva|izacj]zapewnione zostanĘ \łzajemne sportowe Warunki.
Wystawa w Bremen pom imo fru stru]qcyc h wydalfeń W piatek odb)ĄVała się W dobrym nastroju na stadionie. Myś|ę,
Źe róWnież tutajjesteŚrny na dobrej drodze' Za wykazane za]nteresowanie i sportowe fachowanie chciałbym z tego
miejsca podzieko\^]ać Wystawcom i pub icznoŚci.

vA1 zwycięzca a URSUS v. Batu
(Hobbyv. G etschertopf, Verena v. Batu)

szczególnie mocne piętno płci, pełen Wyrazu,
duży' pęłen substancjl, rnocny' Wysokikłqb'
dobrze ułożonyzad' Baldzo dobre katowanie
tyłu' popra!łne kqtowanie prfodL]' Właściwe
proporcje klatki p ersiowej. Normalny front.
P|zy doh(ze ułożonym grfbiecie \łykafał
przestrzenne chodyze skutecrnym posl]wem
i swobodnym Wykrokiern' Zv]ycięfca swiata
2000 fostał przedstawiony W dniu wystawy
W przewyższajqcym innych stanie i kondycji'
Przekonylval ponadplzeciętnq plef entacjq
podczas całej próby ruchU' Podstawq
postawienia go na pofycji Zwycięzcy było
wystawlen e ponadprzeciętnej grupy

dalsry

*Hobby vom
Gletschertopf Młk Haus |l..-

von Batu



VA2 TIMO v. Benekasten
(Wanko v. Lipplschen Norden, Leska v. Berrekasten)

Wyjqtkowo dobra pigmentacja, bardzo dobre piętno płci.
Pełen Wyrazu Wi|czasty samiec, pe|en substancji i siły.
Wysoki kłqb, prosty grfbiet, dobra d|ugość l ułożen]e zadu.
Bardfo poprawne kqtowanie przodu l tyłl]' Wylvazone
proporcje klatki piersiowej. Prosty front. Poprawne
stawianie końc4,n' Pr4r dobrym frównoważeniu masycia|a
Wyka7ał s iIne chody 7e qkutec7nyn posuwem i
swobodnyrn Wykrokiem' Ten wi|cfasty samiec wyróżniał
się harmonijnymi proporcjami ciała, sfczegó|nie dobrym
umasfcfeniem głowy oraf ciernnym okiem. Jego wyraz
lasy'  p ięLno płci  o.a/ ' 'p.oTIeniowanie ' '  są
ponadplzeciętne. samiec ten został prfedstawiony
podcras wystaw] w bardro dob.ej kondycji i porowrie
pr7ekonylvał p,7ew!żsfajĄcą innych p.efe1tacjE o.az
ladoŚcia biegLI' samiec ten był,podcfas całego sezonu
prezentowany W ponadprzeciętnej kondycji' Na VDH
Bundessiegeżuchtschau w Dońmundzie został Wybrany

VA3 MACK v. Aducht (Rikkor v.
Wattenscheid)

Quale a.

naj|epsrym psem spośród wszystkich ras (B|s). Jestto dowód akceptacjitego psa plzez świat kynoIociczny'Po Gz
pierWszy przedstawiona glupa potomków pofostawia po sot!ie dobre Wrażen]e' Plzekonuje zalówno podobieństwem
do ojca, mnogościq prfedstaw]onych zwierfqt,jak ijakościq poszczegó|nych osobników. Jeś ichodzio plzekaf}tanie
!rnaszcfenia na eżyfwrócić uwagę nato, że pies tenjestWstanie zwiększyć udfiał czalnego ko|oru' natomiast pod
Wzg|ędem barwyznaczeń hodowcy musza fwlacać uwagę, aby kryó suk]o dobrej pigmentacjiznaczeń.

Ponad średni, mocny, pełen substancji, W stosLJnku do
swojego ojca |ekko wydłużony' Bardzo dobrywylaf, godna
pochwaly pigmentacja' Wysoki kłqb' dobrze ułożony
grzbiet, przy dobrej długośc bardzo dobrze ułożonyzad.
Godnypochwalyfront. Bardzopoprawna postawatylnych
kończyn w pozycji stojqcej' Bardzo poprawne stawianie
kończyn' Przód poprawnie, ty| bardzo doblze ukatowany.
Wykaza| przest.zenne c|^ody z pełny"n s ły posuwen. i
swobodnym \łyklokiem. Zwycięzca Młodziełz 1998 loku
w przeciwieństwie do zeszłego loku byt Wie|okrotnie
wystawianyw siinej konkurencjiiw dniu wystawy w petni
przekonylva| kondycją idoświadczeniem W lingu' Po raf
pierwszy przedstawił grupę potomkóW Do jego za et
ciQg e moźna za iczyć pe|en wyrazu i pewności siebie
ogó|ny wizerunek oraz poprawność stawiania kończyn
patrzac od przodu i od tyłu zarówno W ruchu jak i w
pozycJ|srojqceJ'

VA4 ENZO v. Buchhorn (Lasso v. Neuen Berg, Tina v.
Lechtal)

Duł' peł,en subsrarcji. ślednio si|ny' pe€n wy.a7u sam|ec
o bardzo zlvartej strukturze ibardzo dobrych proporcjach
kości końcfyn' Wysoki kłqb, mocny grzbiet, dobrze
!łożony zad- Prawidłowe kqtowanie tylu' D|ugie ramię
powinno być baldziej skośnie ułożone' Wyważone
proporcje klatki piersiowej. Prosty front. Bardzo poprawne
stawianie kończyn' Przy siInym grfbiecie Wykafałbardzo
ptzesttzenne chody ze skutecfnym posuwem,
9wobodnym wykrokierr ora/ dob.yn prTenoszeniem
ruchu.
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KoN|EczNlE PRoszĘ o PRzYsŁANlE zDJĘc Do KATALoGU
PoWYsTAwowEGo z KLuBowEJ wYsTAwY 
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kańery ponownie po|eps4/ł swoją |okatę w obrębie grupy
VA. Na|eł łczyć' aby pojawił sięjego męski potomek,
Kóry będzie W stanie kontynuować linięjego ojca Lasso'
Liczba potomków wystawianych W k|asach ulMkowych
powinna sięw następnych Iatach znacznie powiększyć.
vAs YAsKo v. Fańempio| (Ursus V' Patu, connie V
Farbensoiel)

Ponad średni, pełen si|y isubstancji.I\''|ocne piętno płci,
bardzo doblyWyraz. WFoki kłqb, prosty, mocny grzbiet,
bardzo dobrfe ułożony zad o dobrej długośc|. Poprawne
kątowanie prfodu i tyłu' plostyfront i Wyważone proporcje
k|atki p.ersiowej. Poprawne stawianie kończyn' Wykazał
przestrzenne chody z silnym posuwem, skutecznym
przenoszenlem ruchu poprzez grzbiet oraz swobodnym
\'!ykrokiem.
zwycięfca JunioróW z zesztegdroku oraz syn tegorocznego
zwc|ęfcy i zvłlciężczyni z 1997 roku rozwlnqł się bardzo
dobrze i faprefentował się podczas wystawy W naj|epszej
formle

VAg UNIOX v. Ducatl (Xandorv Tronje, Joska v. Ducatl)

Ponad średni' pełen substancji, mocnt Wysoki kłQb'
mocny grzbiet' długi' bardfo dobrfe ułoźony zad' Bardzo
dobre kqtowanie przodu ltyłu. Wyraźnie rozwinlęte
przedpiersie' dług|e podpiersie. Godny pochwałyfront.
Uszy można okreś||djako duże, ale absoIutnie poprawnIe
i mocno noszone. Proste stawianje końcf}n. Przy dobrym
zróWnoważeniu masy ciała lvykazał godne pochwały
przestrzenne chody fe skutecznym posuwem I
swobodnym wykroklem oraz bardzo dobrym
przenoszeniem ruchu poprfez grzbiet. W dniu wystawy
samiec ten został przedstawiony W przewyższajqcej innych
kondypji' Wykazał godny pochwały sposób prezentacji'
Przekonywał harmonjjnym ruchem, identyczna
przestrzen|q ruchu przednich ity|nych kończyn oraz
Wybitnym rozłożeniem masy ciała. Jest przedstawicielem
Iinii Malka W interesu]qcyń Wa ancie' mianowicie F'opEez
Nickora Holledau.

VAZ PITT v. Tronle (Amigov Belgier, Tiniv. Schwabental)

Duży' bardzo pewny siebje, pełen Wyrazu, mocna kość'
wysokl.kłab W pozycji stojQcej i w ruchu, bardzo doblze
ułożoni długi zad. zaznaczone katowanie tyłu' długie,
bardzo dobrze ułożone ramię. Bardzo Wyważone proporcje
k|atki piersiowej. Prawidłowy front. Ploste stawlanie
kończyn. Dobre ułoźenie grzbietu. Wykazał przestrzenne
chody ze skutecznym posuwem, swobodnym wykrokiem
oraf skutecznym przenoszenaem ruchu grzbietem. Wykazal
baldlo proste stawianie końclyn - p|zy wy?źnym
kqtowaniu' Przekonywał plzestlzeniq ruchu olaz
przenoszeniem ruchu grzbietem - w szybkim kłusie
zarÓWno najak i bez smyczy' Prawie siedmio|etni samiec

'Ur6u3 von Batu
SZ 193f624, Sctt S

FarbćnBPiel
SZ 19m61r, S.hlI3 Dat8i v Farbenspiel

Neuen Bert
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zaprezentował się W sobie właściwej świeżości, kondycji
i sposobie prezentacji. W ciqgu minionych |at swojej
Wystawowej kariery pies ten Wyśmienicie dawał dowody
powyższych cech' Jest to bezsprzecznie dowód jego
Wybitnej budo$y i \łytŻymałości, którQ potwierdza lównież
duża l iczba potomków wystawionych w k|asach
ufytkollych. Nie tylko ze strony o.ica ' a|e rówBież ze strony
matkijest wo|ny od miotu Q'Arminius, co powinno być
interesujqcym d|aWie|u właścicie|i sukz b|iskim jnbredem
na ten miot. Dodać jeszcze na|eł, że samiec ten ma
doskonałq zarÓWno budoŃę anatomicznq jak i aparat
ruchu. ocenę VA na|eży traktować jako zasłużone
zwieńczenie po prostu Wyjqtkowej kaliery Wystawowej
tego psa, Jest on w stanie nawetwtak zaawansowanym
wieku przedstawić swojq nadzwyczajnq klasę.

Dt]ży, pełen substancji i wy|azu' średnio si|ny' Wysokl
kłab w pozycji stojqcej i W ruchu, prosty glzbiet, dobra
długość l ułożenie zadu' zaznaczone kqtowanie tyłu'
poprawne kqtowanie przodu' Wyważone proporcje k|atki
piersiowej. Prosty front. Wqskie stawianie kończyn
tylnych, proste pfzednich. Chody przestrrenne ze
skutecznym posuwem iswobodnym wykrokiem. W
szybkim kłus|e powinien prezentować sięjeszcze |epieJ'
zwyc|ęzca Jun|orów z 1998 roku został przedstawiony W
bardzo dobrel kondycji. szczególnie podkreś|ić na|eży
harmonijny przebieg górnej ido|nej Iinii. Do umieszczenia
go wgrupie VA decydujqco przycryniła się pokafana po
raz pierwszy grupa potomkóW któr6 plzekon'ĄVała nie
ty|ko ||ośc|Q' a|e również jakościĘ zwielzqt - pom|mo
krótk|ego czasu wykolzystania teElo psa w hodow||.
Przekaruje on potomstwu swoje harmonijne proporcle
budoWy. Na występujQce u niego niedostatkI
umaszczenIa wpływajqce na jednoIitość cfapraka
zwróciłemJuż uwagę w minionym roku.

(Jangov. Fiirstenberg, Una
v. Oxsalls)

VAg NEPTU v Ba(lBoll (Yassko v,d, Roten Matter, Eibe
v. Bad.Boll)

Bardzo mocne piętno płc|, pełen wyrazu' baldzo dobra
pigmentacja' zwarta struktura. Wysoki kłqb w pozycji
stojqcej, prostygrfbiet' zad powinien być nieco d|uższy,
doble ułożenie zadu. Poprawne kqtowanie prfodu ityłu.
Długie kości końcfyn. Wyważone proporcje k|atki
piersiowej' Wqskie stawianie kończyn przednich'
Przestrzenne chody. Podczas wystawy został
przedstawiony w optymalnej kondycji. Po raz pierwszy
pokazał grupę potomkóW Kóra przekonywała przede
Wszystkim jakościowo: jeden ałycięzca k|asy oraz daIsze
Wysoko sk|asyfi kQwane fwlerfęta. samiec ten przekazuje
potomstwu swoja godna pochwały pigmentację ipiętno
p|ci. Patrzqc na jego wzrost l pokazanQ gru pę potomków
na|eł mieć na względzie fakt, że pies ten raczej powinien
kryć średnie suki'

vom Belgi€r

Tfumac2€nie z ,,sv zeitung|,' arch-t2/2ooo| )oanna Domańska
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v 1. Hoss Ł Laichenhain
u.,04,O2.97, SchH 3 lP3 Htr
nonnal
(Dorijan v Yohaness-Berg - Tina
von Arminlus)

V 5- DIJX della Valcuvia
ur. 01.10.97. SchH 2 HD-A
(Max della LoElgia Mercanti- Una
della Valcuvia)

V 9 - SALO vom Maitetd
ur. 19.07,98, SchH 2
HD - Iast normal
(Jaguarvom Monchberg - Ines von
der Rauentalshohe)

V 2. RICROR von Arlott
uit8,10,96. SchH 3 HD- fast
nomial
(Ulk von Arlett - Gugla von der
KahlerHeide)

V 6. PASCHA von derJahnhoho
ur.06,10,96, SchH 3 HD - normal
(ldolvon derJahnhohe - ultr ivon
derWienerau)

V 10 OUANDO vom
Norlandłlingor
ur,16.05.97.SchH3 HD - normal
(Scott v. Deodatus - Enja van Nort)

V 3 - ZAMP von Schlo$ Rundlng
ur.16.06.96. SchH3 HD- normal
(Gildo vom Wildsteiger Land -
Ronya von Schloss Runding)

V 7. KIMBO vom Monchborg
ur.19.1O.95.SchH 3 HD - normal
(Jaguarvom Monchberg - Julchen
vom Monchberg)

V11 ZARNO vom Farbemplsl
ur. 02{2-98 SchH3, lP3, H}
normal
(Kastorvom Amur- Dastl vom
Farbenspiel)

V+ LAYOS vom Thermodog
ur.14.10,96, SchH 3 HDnormal
(lvlutr vom Heilbronner- Vesta
Vom Mónchberg)

VA-TRIUMPHSGUCCI
ur.03.05.96. schH 3 |P.IBHP€
HD. A
(QuartzdeiTemplari Triumphs
Pilar)

Vt2 XORK v.d, teiogegend
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ur. 30 05-98, SchH3, HHast
normal
(Petr v. Arlett Quellevd.
Leiegegend)

ur. 13-0&96, SchH3, HD-fast
normal
(Pitt v. Tronje -Varina vd.
Holzheimer Linde)

normal
(Ulk v. Arlett- Heidiv.
Frankenberger-Land)

V1:! MAIK dol Gobbo
ur. 16-03'96, SchH3, HD-A
(leck v. Noricum - Lella del Gobbo)

v17 RoMEo Ł Pa||as Athon€
ur 3G08-96, SchH3, Hlnormal
(Quarz dei Templari - Ginja v.d.
Maibuchen)

V19 LAIUS v. Moorbeck
ur. 19-01'98, SchH3, Hlnormal
(Vando v. Moorbeck'Tina v
Moorbeck)

V14 DON di Casa Noblll
ur. 01'05-97, SchH3, l'lD-A
(Arek del lsolotto - Ossy di Casa
Nobil i)

V15 URI v. Amukee
ur.30{996, SchH3, lP3, H}A
(Zello vd. Steinhagerquelle -
AmulreYarz)

V18 YASSO u Arlott
ur. 2402-97, SchH3, lP3, HO-

v2o YADo v. Gro&zuńder
ur. 02.0&97, SchH3, H D-fast
normal
(Quarz dei Templari - Kalinka v.
GrolS-Zunder)

WORKINC DOG ACADEMY
TATNAMC

Ii,! BACH RTi.
D' T.Łrlu.'9
O'E OI POPIIAD
SLOWAKIA

ta]Ltri ./fsr<. +421P?n30 164
mobil : 0905 952 808
c-Bail : tBtsallcc@ stodin sk
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V16 KEN v. Lindenblatt
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Karyv. Arminius
Scott v.Deodatus
Natz v. Steigerhof
Max del la Loggra dei lMercdr l i  I  polomhow

5 potomkóW
4 potomkóW
4 potomkow

Kimbo V' Mónchberg
Ido| V'd' ]ahnhÓhe

3 potomkÓw
3 potomkóW

i  "" .

9- 'n fr  nf I
;".  Ln l l l  I  I
i  i l i l  I."| i l t  l

, .  IL l  l l  l l r

Źródlo: Dane z ksiag \icencyjnych (Nórbuc]'1) 198a 7999

Te które dotarły do mnie daty wyraźny obraf naszej
rasy i  odzWierc iedI iły doskonała kyn ogicfnq
dizła|ność naszych hodowców i \łystawcóW' N4amy
takq jakość suk, która uzewnętrznia się jednoIitością
typu o bardzo prawidłowej budowie ogó|nej i bardzo
dobrym aparacie ruchu przy bardzo dobrym
zwiqzaniu izwartości'
107 doprowadzonych do oceny na stój suk zostało
podzieIonych na trzy r ingi .  103 zostały
doprowadzone do oceny W ruchu. otrfymały one

10 ocen VA
93 ocen V
2 sUk' 1ie 5|awiły się / -sprawiedIiwier en

1. wie|kość
suki doprowadzone na Wystawę W Bremen
Przedziaty WieIkości
. Duże (58,5 60 cm)
. Węcej niżŚrednie (58.58'5) 16suk
. Średn e (57 58cm)

74 suki

17 suk
. Prawre sreonre {5b.!l 5 / cml u sl-rk
Rozpatrując graf iczny obraz zWiększania się WieIkości
trzeba otworzyć się na ten prob|em, jednak bez
żqdan ia panlkarskich n atych miastowych
konsekwencj i .  Tendencja,,do gó|y ' '  ostatnich
dfiesięciu |at musi zostać Zatrfymana' stać się
wiekszym ofnacza większa masa. więcei masy
ofnacza więksfe obciażenie stawów (łokcie'

Leonhard Schweikert -
Klasa użytkowa suk.

2 suki zostaty wycofane bez usprawiedliwienia i
eszcze |az udalo otrfymały tym samym ocene ', niedostatecznq',

się LG Następujące repduktory były reprezentowane Wtej
Waterkant pod k|asie przez Więcej niż 3 potomkóW

ogó|nym
klerownictwem

przewodniczqcego LG pana Manfreda Hess|era
zo|Eanizawać wybitną, harmonicf nq Wystawę
Bu ndessiegerz l lchtschau 2000. Na|eŹy tuta]
podziękowac panu Hesse|row l jego zespołowi'
Jedynie ten, kto taką Wystawę współorgan]zował
może ocenićjakie Wymagan a stają p|zed sztabem
organizatorÓW
chcę podzlękowaó przydzie|onej do mojego ringu
oG Achim za W pełni odpowledz a|ną WspÓłpraĆę'
V]oje podziękowania dotyczą specjaInie pani Ann
HL]necke oraz panóW Vo|kera Egbersa' He|muta
Kurka, i F|eda sch0tte' Podandto chcę podziekować
pomocniĆom ringowym paniom Pia RippIionger
Heike Zimmerman oraz popmocnikom panom Frank
f immerman, KarlHaeinf Dór|am i
Markus Zimmerman' Ten fespół We
Współpracy z 0G Achim fapewnił mi
moż|iwość skoncentrowan a s ię
]edynie na kyno|ogicznej części mojej
oceny.
Do konkuredncji przystąpilo 164 suk'
które W piqtek rozpoczęly testy. !07
suk pojawiło się do oceny na stój' Te
bez oceny po testach , ,wybitny
pusfcfa rękaW' '  fostały po raz
p erwszy wykluczone z dalszej
konkurecji' Niektóre suki, które przed
ta Wystawą dały s ię pofnać na
wystawach landowych jako wybitne
zostały jedak po testach wyk|uczone'

W aspekcie mo]ej dziala|ności przed W czase
Wystawy chciałbym zwrócić uwagę na ki ka kryter ów,
które chciałbym przyb|iżyć'
Jestem przy tym całkowicie świadomy' źe
. TlŹeba wiedzieć czego się chce, tfn. musi być

zdefiniowany cel
. Nie moźna chcieć fa wie|e na laz
. Trzeba ]ea|istycznie ocenić, cfy to co się chce

moźna osiągnać na pośiadanym matelia|e
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biodra). Dochodzi do tego ieszcze ,,olbrzymi" jest w opsach licencyjnych iocenach na wystawie BSZS,
nieruchawy. Powiedfiano tu o potrzebie działania' zatem nasze psy w wiekszości dysponują
Musimyprzytym myś|eć o generacjach iniemożemy prawidłowymi łopatkami, które oddziaływują
od nasfych hodowcóW żqdać' abyW krótkim czasie poflt}Ą/r'nie jako regu|ator na często ograniczoną
pozby|i się swego materiału hodow|anego. Nasi strukturę ramienia. Jakość topatki naszej rasy musi
hodowcy muszą mieć moż|iwość w średnim okresie pozostać utrzymana jako nadz'łrycza]) znaczqca. Tego
przestawiIić się na noweWymagania, wtym Wypadku Wymaga obserwacja naszej popuIacji przef naszych
na zahamowanie rozwoju wielkości' Jestem pewny, hodowcóW sedziów i IicencjatoróW.
że rozpatzenie i przeciwdziałanie naszych 4. stabi|izacia tyfu.
hodowcóW odnośnie 9siQgniętej granicy Wie|kości ZpewnościĘniejesttożadenprob|em,który
będfie ofnaczało wefekcie co najmniejjej stagnację' dotyczyłby większośc i sU k. Pomimo to było Więcej
l\4ogę sobie Wyobrazić' że W pewnym okresie cfasu niż kilka po,jedynczych przypadkóW braku
np' 5 |at' awięc dwóch generacji psóW będzie można szty\,Vności i nieprawidłowego prowadzenia
nieco zejść z Wysokością w kłębie' Zaden hodowca kończyn Widzianych od tyłu' ZWłaszcza głęboko
nie musiałby natychmiast refygnować ze swego kQtowany tył o re|att1/vnie długim podudziu i
materiału hodowlanego i miałby wystarczająco dużo wąskim, s|abo umięsnionym ooszarze stawu
czasu, aby uwzg|ęnić paratnetr wie|kości W swych ko|anowego prowadzi do tej niewystarczajĘcej
p|anach hodow|anych. zawsze w przekonaniu, że sĄ1/Vności np. stawu skokowego.
w ciągu pięciu Iat mierzenie będzie nadaI D|atego teŹ szcfegó|nie ważnejest przykładanie
konsekwentne inie będzie moźna oczekiwać dużej wagido stabi|ności ifunkcjonalnoścityłu
żadnych ustępstw od sędziów i |icencjodawców. Prfy okazji oceniania tyłu zauważyłem róWnież W
Za ,,zapewnienie jakości', by|iby odpowiedzia|ni i więcej niż W pojedynczych Wypadkach noszenie
kompetentni sędziowie i Iicencjodawcy. Jeslem martwego |ub prawie martwego ogona. Nader
prfekonany' że nasi hodowcy są w stanie niebezpieczne zjawisko, gdyż mogq to być
dobrowoInie' na zasadzie własnej pierwsze objawy choroby cAUDA'EQUlNA (cEs)'
odpowiedzia|ności za nasfą rasę' sk|onić się do Ten temat rnusimyW najb|iższym czasie głębiej
nowogo t.endu 

' 'odeiścia 
od gótnej gtanicy zbadać.

wio|kości' '  w ce|u utlżymania sp]awności i 5. ocena HD (dysp|afj i) iwartości hodow|anei
zwinności nasfych psóW.
2. Pigmentacia
o Wie|e WyraŹniej u suk niż u psów widać znacfne
osłabienie pigmentacj i  ra całyn korpLsie '
szczegó|nie Widoczne jest u Wielu suk prfesianie
okrywyw|osowel i wybalwierie pazJrdw. które można
co najwyżej,  pozostając prfy nazewnictwie
Iicencyjnyn] okreś|ić jako',średnie, '.
Także tutaj naIeży przemyś|eć ten problern itakjak
przy WieIkości, bez natychmiastowych działań,
prlekazać go na odpowiedfiaIrość hodowcóW
3. Przód
Przy rozpatrywaniu i  ocenie przodu bardzo
koncentrujemy się od |at na długości j ułożeniu
ramienia ikoncentrujemy się na tej częśc] budowy
przodu w naszych wypowiedziach i komentarzach
na wystawach i opisach licencyjnych. Jest to ber
wqtoienia ważne i ma duze znacfenie' PoIeps/enie
w tym zakresie, konkretyzuję, decydujqce
po|epsfenie W tym zakresie W ciqgu ostatnich ]at
Według rnego mniemania nie nastąpiło.
Powatpiewam. czy otzy czeslo opisywywd-ej
strukturze ramienia, dojdziemy niedługo do ogó|nie
spotykanego długiego' ułożonego pod kQtem 45.,
c/ego sobie wszyscy ,ryclymy i co za|eca .óWn|eż
nasz wzorzec,
Nieco za rnało opisów struktury przodu dotycfy
topatki '  często W ogóle nic o niej nie Wspomina się

Ocona dyspla4i

I norna na

tr ]eżcze dopu*cza ńa

tr Ażaglań czne

Przeciętny Współcfynnik wartości hodoWlanej
odniesiony do 4 kwartatu 2000 dla suk
zaprefentowanych na wystawie W Bremen wyniósł
87,84

6. Testy charakteru
D|a 57 suk ich udział W Wystawie fakończył się na
testach. Po raf pierwsryW da|szej konkurencji mogły
brać udfiał ty|ko te któle otrfymały ocenę ',wybitny'puszcza rękaw',' l|ość odpadniętych suk 34,75%jest
duza'  jest zbyt duża' Wynik i  testóW były
kontrowersyjnie dyskutowane przez nasrych
cfłonków, te dyskusje będQ z pewnością trwały
lesfcze oiugo.
Aby osiagnąć po|epszenie wyników trfeba W
gremiach przeprowadzić dyskusję.bef emocji w ceIu
Iep<,/ego zaple'7en[oWania naszyc1 psów opini i

!.
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Testy charaktetu suk na wystawach Bundessi €glz uchtschau od 19a1do 2o0o
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pub|]czne] bez zanjechan a odpowiedniej jakości
testóW.
N e możemy móWjć o najzdo niejszym ps e Uż}tko\Ąyn
śWiata' jeże|] ok. 35 % naszych suk, bez Wzg|ędu na
to fjakich powodóW, n e osiqga ce u W czasie testu
rharakteru na nasfej głóWnej Wystawia na oczach
kyno|ogirznego świata' l 'Jtracie WizerUnku naszych
psów W ostatn ch atach brakowi odwagi naszych
cfłonkóW trzeba Wyraźnie przeciWdziałać' Nie
możemy dopuścić, aby nasi Ćfłonkowie przez ca|y
rok pracowa i przed tą Wystawa i aby d a 35 "/"
Wystawa kończyła się plf edwĆześn je.
Przyczyny takiego duźego odpadu sa wie|orakie:
. Najpierw Właścicie|e psóW muszą prfemyś|eć,

rzy dobrre przepracowal rok z psaml. lvlam
rfęsto WraŹenie' że dopuszcza slę tak przeb eg
óWicfeń w ]akim psy dobrze .,Wypadajq.' i  potem
I a wy<law e nus| s e żadai od r c" Wiece' r i
do tej pory się Wymaga|o'

' Tutaj WJ,VołJ,Vani do tab|lcy sq poforanc i
. kierownicy szko enia w ortsgrupach
' członkowie musfą m eć moŹ|iwość

przygotowyĄ/Vania psóW plzez cały rok na Wysokirn
pozIoł1|e'  W |}m ccIJ l . ,/eba s l"upić s e nd
stru ktu rze szkoIenia pozorantóW' Trzeba
poIepszyć ofertę WykwaIifikoWanych pozorantÓW'

' T|zeba usi nie popierać narybek pozolantóW'

' 'wyłuskWaćtaIenty,'takjakto sięrobi W innych
dZiedZinaĆh sportu.

.  Bez Wzg ędL] na organ fujqcą Wystawę
Landesglupę trzeba utworzyć krajową druzynę

Szkoło tresu ry psów H|TT.DoG

osiqgnięciol
.  l99ó.WicemistrzPo|skiwPosłUszeńsh{ie
. ] 997.Mistrz Po|skj Psów obrończych
. l99B. wicemistrf s|qsko Psówobrończych

Mieisce szkolenio KRAKOW, stodion Juwenro
(ul.  No Blonioch 7) (Blonio Krokowskie)

il
El
t

Bremrow
okreś|enie klasy VA
Przyznawanie oceny VA WedłLlg moich przemyś|eń
trzeba ograniczyć do niewie kiej i|ości psóW' które
są tak nieprzeciętne, że są W stanie reprefentować
nasf Wzolfec lasy na całym świecie.
Warunkiem za iczen a do k asy VA było d|a n]n e
ogó|ne całkowite wrażenie ianatomiczna ocena
detaIi. Tutaj szczegó|nie kątowan e przodu oraf fad,
który fasadniczo zaIicfa s]ę do poprawionych. l!a
kon iec rozstrzygające przestrzenne chody,
prowadzone ptasko nad ziemią iWyprowadzane z
dynam cznej parti i  ty|nej' które bez utraty posuwu
przekazylvane sq do part iprzedniej.
od za iczonych do k|asy VA suk naIeży oczekiwać,
że podczas bieźacego sezonU Wystawowego
zaprezentujq się pozyt),1^/n e i będą mogły Wygrywać
swoje k asy bef specja]nych pr4,Ą/r'iejóW u sędzióW
ze WfgedL] na ich osiągniecia na BSZS' Wysokie
|okaty na Wystawie BSZS nie mogą być prfepustką
d|a wystawĆóW do Wygrywania kLas' sfczegó|n e W
zlej kondycji formie.
Zanim przejdę do poszczegó nych opisóW pozwa am
sobie na uwagę dotyczącq części przysłanych zdjęć
W pozycji na stó] '
DIa kazdego Właścicie a rnusi być zrozumiała sama
prfez s ię odpowiedzlaIność za przysłane do
pub| t acji zdJęc|e' 1a l,td"y. po .ro sie rolpo/' o.
nleprzec etną anatomię plowadzacą do Wysokich
okat' Dotycfyto nie tyko k|asy użJ,tkowej suk'

Arcbiu,um SV 12/2O(n
tłu,,,ac z e,,i e : wi e s k| u] zi e me c k i

Psy od roku do 2 |ot, chętnie oportuiq-
ce, Iubiqce s ię bowić '
zoięcja Prawodzą lreserzy posjadoiqcy Upraw.
n i enio Zwi qzku Ky nalagicrnego.

Zoięcio grupowe i indpviduolne.

+.| ln-Anl l  ,łnĄ 9?' l

poforantóW, z której będz e s]ę
nominować poforantów na
\łystawę'
. Trzeba przemyś eć, cfy
przypadkien] nie ma sensu
wprowadzenie innego systemu
oceny testóW np' systemu
punktowego, jak to n'ra miejsce
na egzamrnacn,
Komisja hodowlana jur na
najb| ższym swym posledzeniu
W grudn u tego roku Za]mie się
tą prob ematykq lz pewnościa
skieruje odpowiednie
propozycje do kompetentnych
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Suki z ocenami VA:
1*CHlPSl van de Herdersfarm, SZ 19G1757, cE Oaa4, SchH3, ur.
12.05.1996 (*NATZ vom Steigerhof, SZ 1841632, SchH3 , *XENA vom
Wildsteiger Land, SZ 7772470, SchH2), inbredy: Quina Arminius (4-3),
Palme Wildsteger Land (5 4,5), Uran Widsteiger Land (5 4),Nlck Wjene-
rau (5-5), HD normal, DNA spr. ZW 82.
Duża, sina izwarta o prawidłowych proporcjach budowy' Wysoki kłab, zwiq.
zanygrzbiet, doblyzad, bardzo doble kqtowanie'  s iInie umięśn oneokoIi '
ce kolan, wyb tne proporcje klatki piersiowel, prosty front, z przodu prosty
nrch i  ustawien e. Bardzo dynamiczne, harmoniczne chody z s i lnym posu-
wem i bardzo skutecznym wykrokiem przy bardzo dobrym batans e. Chipsi

po trzykrotnej prezentacji os agnęła W tym loku swój ce| igodnie usiągnęła tytuł zwycięźczyni' Dzięki cechom swej
l)udowy anatomicznej moŹe ona W każdej fazie w wybitny, Wylvie rajQcy wrażen ie sposob reprefentować nasz wzo.
rzec rasy' Prawidłowa anatomicznie ogó|na budo\ła Lrmoż|iW ajq jej perfekcyjny sposób ruchu' który demonstrowa.
ła z dużq dynamika iswobodq W kaŹdej fazie ocenyW r!chu. SiIny posuw f partti ty|nej przekazy\,Vany zostaje plzy
bardfo doblym baIansie ibez ustraty posuwu na panię przedniq poprzez szt}Ą^/ny grzbiet' W rzecfywistośc W
każdym wymaganym rodfaju nrchu w},wielajqcy Wąfenie ob|az' rercz |a|eźy oczekiwać. że swój nlsk Współczynnik
zW będzie przekazylvala da ej na swoje potomstwo, co pochodfeniowo uwarunkowane powlnno być zarówno po
plzezjej ojca jak i matkę. Po tltLrIe Wicezwyciężczyni 1997' VAs 1998, VA2 1999 i ty,tuIe f\^]ycięzczyni 2o0o dIa tej
suki jej kar iera na duŹych Wystawach powinna być zakońcfona'

2 *ClNDlvom Hirschel,  SZ 1986365, t-A 6998, SchH3, ur.01.03.1997
(*LASSO vom Neuen Berg, 521829256, SchH3- *lRlS vom Hirschel,  SZ
1887601, SchH2), inbredy: Uran Wildsteiger Land (4-5), Quando Armi
n us (4-5), Tel l  Grol3en Sand (4-4), Xaver Arm nius (5,5-5), (miot Q Armi
nius, Quina, Quando-Quando 4,4 5), HD norma DNA spr. ,  ZW 88.
Więcej niź średnia o pełnym typie i Wyraz e, si|na i zwarta' prawidlo\łe
proporcje budowy, sucha zwiqzana' bardzo dobla I inia górna, bardfo do.
brze !łyp gmentowana' Wysoki kłqb' dobry zad, dobre kqto!łanie przodu,
bardzo dobre tyłu' Wybitne proporc]e k|atki p ers owej' prawidłowy front,
bardzo przestrzenne, dynamiczne chody ze swobodnym wyktokiem i bar

dzo dobryrn posuwem przy abso|utnej jedno|itości' suka, która już W ostatnim roku up|asowała się W k|asie VA,
fostała Wystawiona dIa mnie z poczatku nieoczekiwanie bef uprfedniego Wykorfystania w hodow|i' Ponowne fa i
cfenie do glupy VA l]yło moż iwe na podstaw e atestu niemieckiejh k|iniki weterynaryjnej, który WykazalciqŹę na
podstawie badań UsG' Za|ety tej ocenionejw poprzednim loku naVA3 suki |efq w jej bardzo dobrym wyrazle i
bardzo dobrej budow e anatomicznej o prostych kończynach i baldfo dobrej fwańości widzianej od przodu itylu oraz
w ruchu. Ma ona baldfo plzestrzenne chody, które w nlektórych fafach powiny być przekazylvane energiczniej' być
może było to Wyn kiem c qży' Na podstawieje.j pochodzenia na|eży ocfekiwać poz),tJ^Vnego potomstwa' którego się

3* Karat.s OLLY, 5220115361, NOO75O6, SchH3, BHP3, tP3,
ur.09.02.1997 (*YOCKER vom Lechta, 521911557, SchH3 - Karat.s
RONDA DKK 28364/93, BHP3), inbredy: Uran W dsteiger Land (4,5-5,5),
Fedor Arminius (5-4,4) Quina Arminius (5-4), Palme Witdsteiger Land (5-
5), Dando Nordrhein and (5'5). HD norrna , DNA spr. ZW 76.
Srednia'  średniej koŚc, typowa, sucha is iIna, bardzo dobra I inia. doblV
fad, prawidtowo ukqtowany przód f baldzo dobrym ułożen em i dłt]gościq
łopatk, bardzo dol]re kqtowanie tyłU, dobre proporcje k|atki piersiowej'
prosty front, ustawienie ty|nych kończyn nieco zwężone' Bardzo Wydajne,
pokrywajqce przestrzeń chody f si nym posu\r]em przy bardzo dab|ym z(ów

noważeniu. suka utrzyma|a się bardzo \łyraźnie W czołowe] glupie' W oklesie wystawy była Wjak naj|epszym
usposob eniu tak w odn]es eniu do kondycji jak i do siły' Wz qWszy to pod uwagę brakowa|o jej n eco |epszego
pokazania s ię w r ingu w trakcie biegu' Jej fa|ety po|egajq na absoIutnej suchości i  fwiafaniu oraf katowan]u. Jest
ona dojrzała i lozwin]ęta We Wszystk ch częściach. Przebieg luchu odpo!ł ada najwyższemu profiIowi W}magań'
Cieszyjuż istniejqce wykorfystanie W hodow|i' Jedna z córek uzyskała na tejwystawie sG10 w k|asie młodzieży' od
stlon u ojca i matk pochodzi on a f n eprfeciętnej rodziny co pozwa|a mieć nadzieję n a d a|sfe pofj,tj,v/ne Wykorzysta
.ip w hĄ.l^w

4* ODUSCHA von der Wienerau, SZ 2001332, K-A 5677, SchH2, ur. 26.08.1997 (*QRICK von der Wienerau,
SZ 1936916, SchH3 - *SALLY vom Bergmannshof (SZ 188349a, SchH2), inbredy: leck Noricurn (3 3), Odin
Tannenmeise (4,5 4), Mark Haus Beck (4-3), Fedor Arminius (4,5-4), Quando Arminius (5.5,5) Uran Witdsteiger
Land (5,5 5) (miot Q Arminius Quando, Quina-Qu na, Quando 5,5 4,5,5), HD normat DNA, ZW 92.
DUża o bardzo dobrym p ętnie, baldzo typowa i Wyrazista' wysoki Wyraźny d|ugl kłqb, lraldzo s] ne śródstopie,
bardzo dobre ułożenie długość zadu, dobre katowanie prfodu f prawidłowq łopatkq, bardzo dobre katowan e tyłu,
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Wybitne ploporcje klatki piersiowej, prawidłowa Iinia do|na, prosty front,
prosto prowadzone kończyny, bardzo Wydajne przestrzenne chodydemon
strowane z wie|kE energiq i ż}Ą/votnościa plzy naj|epsfej kondycji. Suka ta
była u mnie w e|okrotnie Wystawiana przed tQ wystawq, stały wzrost i po
|epszanieje] lutyny W ringu znaIazł swój najwyżsfy punkt w dniu Wystawy.
Za]iczenie lej do grupy VA opar1o się na bardzo harmonicznym Wyg|qdzle
ogÓ|nym i fwartości We Wszystkich cfęściach. Prezentuje się ona bardzo
dobrze poprfez swQ część ślodkowq iriokazLrje bardzo dobryWidok f boku'
także po odpięc]u smycfy plzy przestlzennych czystych chodach' ze stronv
ojca pocl^odr'  I Lnr Jecha Noricun od strony matki r '1 i i i  Marka HdL;
Beck. Na tej podstawie iw połqczeniu f obrazem fenotypowym tej suki
.nożra oclekiWac Wyso{iej wdrtości hodow'dreJ'

5 *INKE vom Th0ringer-Weg, SZ 1994691, D-c 5795, SchH2. ur.
28.06.1997 (*MAX della Loegia dei tMercanti, SZ 1944110, SchH3
XANDRIA von der Fichtenspitze, SZ 1914899, SchHl), inbredyr FedorAr
minlus (4'4), URAN Wildsteiger Land (4,5-4,5), Quando Arminius (%-4),
Hasel Tannenmeise (5-5), Palme Wildsteiger Land (5-b,5,5), (miot O Ar,
mlnius Quando, Quino-Quinb, Quando 5,5-4,4). HD prawie normalne, DNA
spr. zw 100.
Duża pełna Wyrazu, siIna izwarta, o bardzo dobrym Wyrazie, o bardzo do
brej koŚci' bardzo dobra Iinia górna, dobly zad, bardzo doble kqtowanie
przodu f prawidłowym !łożeniem i dlugoŚciq |opatki i róWnie praw]dłowo

6 * BETTY vom Hlinegrab, SZ 2011511, H-H 4981, SchH2li-
08.02'1998 (*K|l\, '1Bo vom |Vónchberg, sz 1948349, schH3. BRIG|TT
vom H;unegrab, SZ 1924407, SchH3, tP3), inbredytZamb Wienerau (4-
3), Eiko Xirschental (5-4), Fedor Arminius (5-4), Quina Arminius (S-40,
Quando Arminius (5,5-5), (miotZ Wienerau Zigo, famb-Zamb 5,5,4) (miot
Q Arminius Quina, Quando-Quina, Quando 5,5,5-4,5), HD prawie norma -
ne, DNA sDr. ZW 99.
srednia, średniej kości, pełna Wyrazu itypu, o bardzo dobrą głow]e, bar
dzo dobrych proporcjach budowy, dobrym zadzie, bardzo dobrych katowa-
nlach f plawid|oweym ułożeniem i długościa łopatki' Wybitnych proporcjach

stwa. Posiada odpowiednia do tego bazę Wyjściowqjako córka Klmbo Vom lvlónchberg, a ze strony matki po UIku
von Ar ett,
7 *YONKA vom Fichtenschlag, SZ 1991411, P-D 7455, SchH3, ur.
04.04.1997, (*Shanto"s XANO, SZ 1970074, SchH3 *HOLLYvom Fich-
tenschlag, SZ 1892825, SchH3, FH1), inbredy: Yago Witdsteiger Land (3-
4), Uran Wildsteiger Land (4,5,5 5,5,5), Patme W dsteiger Lancl (5,5-5),
(Kirschental Elko val l i , Eiko 4 4,5), (mtot Q Arminius Quina-Quina, Quando
4.5,5), 1miot H Tannenmeise Heike.Hósei 45), HD norma|' DNA sor' ZW
16.
W ęcej niŹ średnia, pełna wyrazu, a baldzo dobrym typie i sz|achetności'
bardzo dobrze wyplgmentowana i z czarna okrylvq' bardzo dobre p]ętno,
Wybitny kłqb' sucha i zwarta, dobry zad, bardzo dobrze kqtowany prfód z

k|atki piersiowej, prostych ]iniach flontu, prostym prowadzeniu kończyn plzednich i tylnych. Wykazuje ona, przy
bardfo dobrym wylvażeniu i wyniosłym kłębie bardzo przestrzenne, płynne. poklnvajqce prfestrzeń chody' aż do
końcowej fazy oceny aparatu ruchu' Ta suka o abso|utnie prawid|owej pożqdanej Wie kości i bardzo dobrvm suczvm
piętniejest rzucajQco się W oczy sucha izwiazana' Podczas sezonu Wystawowego była cały cfas wysok; oceniana
co pozwaIa wyciagnQó Wnioski co do jej Wytrenowania. Ucie eśnia soba wywierajQcy Wrażenie obraz o wie kiej
harmonii budowy i Wybitne.j suchości izwaltości' Porusfa się bardzo róWnomielnie iz pełnyrn ciagiem zaróWno na
smycfyjak i bez niej p|zy czym Wyraźny kłqb pofostaje W każdej fazie najwyźsfym punktem Iinigórnej' Po fa|iczeniu
do k|asy VAw najwcześniejszym moż|iwym momencie na|eży się teraz spodfiewać więcej n|z przec|ęrnego potom'

ułoŹonym ramieniem, plawidłowe kqtowanie tyłu, wybitne ploporcje k|atki pielsiowej' prawidłowy front' pokry/vajq.
ce przestlzeń chody' Ta suka oceniona w ubiegłym roku jako V9 osiagnęła z pewnościq najwyższy punkt swej
karjery' Jestona prawidłowo zbudowana anatomicznie, ujmuje sWq suchościq izwaltościq. Prawidłowe kątowanie,
jak rÓWnież plawidłowe proporcje budowy przekazujq obserwatorowi harmonicfnq ogó|nq postać o spodzicwanej
Wysokiej wartości hodow|anej' suka bez prob|emu plezentuje swoje za|ety anatomiczne W ruchu i pozostawia
Wyraźnyobraz podczas całej ocenyW luchu, także po odpięciu smyczy' Tego ogó|nego obrafu nie psuja nawetoczy,
ktÓre powinny być nieco ciemniejsze' Podobniejak poplzednia ma W trzecim poko eniu ' jecka i Marka i powinna
być w stanie przekazać swoje za|ety potomstwu, po odpowiednim doborze oannera.

L
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bardzo doblq długościa i u|ożeniem łopatki, bardzo dobre kqtowaniatyłu z siIna paltia ko|anowq, dojrfałe głębokie
proporcje k|atki piersiowej zapewniajq bardzo dot}ra Iinię do|nQ, plostyfront, stawyskokowe powinnybyć sńywniej.
sze' z przodu prowadzenle kończyn proste. Bardzo dobre, dynamiczne, siIne chodyzapewniajq aż do fafy końcowej
W],ł'ierajqcy wrażenie plzebieg ruchu' Ta dobrze Wypigmentowana suka przekonuje swym typem iwyrazern, a także.
swym sz|achetnym catkowltym Wrażen]em z absolutnie prawidlowymi propocjami budo\ły i bardzo dobrymi kqtowa
niem oraz przebiegiem ruchu' Ma ona Wylvierajaca wrażenie |inię górna z wyraźnym, d|ugim kłębem, który w każdej
fazle pozostaje wypukły' Rzucajqca się w oczyjestjej pewność siebie i natura|ność' Aż do końcowje fazy oceny
aparatu ruchu wykazuje petnyciQg i utw]erdza się bef zastrzeżeń wtej eIitarnejgrupie' Ze Wzg|ędu na swe pocho

dfenie Dowinna bvć bardzo waltościowa W hodow|i'

I *HEXE v.Steffen Haus, SZ 2061642, AR 52'01, SchH2, Lrr.
28.07.1996 (*SCOTT v.Deodatus, SZ 1925848, SchH3, FH- *XTRA v.Stef-
fen HaLrs, AKC DL 444457 /02, SchHT), inbredyr lJran Wildsteiger Land
(4,5-4,5), Quando Arminius (5-3), Palme wildsteiger Land (5-4,5), HD
normal. DNA sDr. ZW 77.
Duża, zwarta' o bardzo dobrym Wyrazie, Wysoki kłqb, dobrze zwiqzana z Ę
przodu i tyłu o bardzo dobrej dQ|nej i gólnej Iinii, siIny grzbiet, dobly zad'
bardzo dobra d|ugość iułożenie ramienia iłopatki, prawldłowo ukqtowany
tył, wybitne plopocje k|atki piersiowej, prostyfront, f tylu ustawienie koń.
c2yn nieco zbieźne' z prfodu proste' bardzo dobly ruch. suka !łyhodowana W lJsA, oceniona w zeszłym rokujako V2
byta Wystawiana W całym sefonie wystawowym na dużych wystawach LG i mogla zawsze wywrzeć wrażenie swojq
wie|kim i siInym, a|e m mo to suczym Wyg qdem ogó|nym' Bardzo prowidłowy stosunek Wysokośc do długości ijej
katowanie umoż|iwiajajej baldzo dobry, przestrzenny przekonnvujqcy ruch, także swobodny po odpięciu smyczy.
Teraztrzeba ty|ko czekać na odpowiednie potomstwo, gdyż posiada warunki pod wzg ędem pochodzenia'

9 *YANKE vom Wildsteiger Land, SZ 1983556, R'K 4230, SchH2, ur.
29.09.1996 (xKARLY von ArminiLrs, SZ 1829910, SchH3, FH- xJUTTA

vom Wasserrad, SZ tA72A7O, SchHl), inbredy: Uran Wildsteiger Land
(3'5.3'4)' PaIme W] dsteiger Land (4.5.4'5'5)' Hóse Tannenmeise (5'4).
(miot Q Armlnius (Quina-Quando 4,4), HD normal, DNA spr. ZW 90.
Duża' baldzo typowa i pełna wylazu' baldzo dobra głowa' pra\ł dłowe pro.
porcje budowy, bardzo dobra gólna i do na lnia' Wysokiwybitny kłqb, siIny
glzbiet ibardzo dobra dlugość iułożenie zadu' bardzo dob|a długość i
ułożenie łopatki i lamienia, bardzo dobre kqtowanietyłu z siInie um ęśnio.
ną partia ko|anowQ, wybitne proporcje k|atki piersiowej' prosto prowadzone
miczne chody' sLrka, która W sezonie wystawowym była u mnie Wystawiona W fłej folm e ] kondycji mogła w dniu
obecnej Wystawy pokazać s]ę przekonylvujqco w pe|nym zakres e. t,]jmL]je ona swym dobrym !łyrazem i prawidtowq
budową całkowita. Pomimo skłonności do Wydłużonej sy|wetkijest sucha i siIna. Godne pod kleś|en ia jest bardzo
dobre uĘatowanie przodu z bardzo długq iprawidlowo u|ożona łopatkq' Ta struktura przodujestu niejWzmocniona
lodzlnnie, tak że na|eży oczeklwaó, że tę struktulę przodu będzie także przekazylvać da|ej swojemu potomstwu.

10 * SEZANA von der Kahler Heide, SZ 2016164, L-E 0677, SchH2, ur.
3o.o3.1998 (*|DoL Von der Jahnhóhe' SZ 1906294' schH3' FH1 *XECA

von der Xahler Heide, Sz 1931063, SchH2), inbredy: Uran wi ldsteiger
Land (3,5
Duża, pełna wyrazu, o bardfo dobrej głowie' s na i zwarta, sucza, bardzo
dobry stosunek długoścido Wyskości, dobrfe ułoŹonyzad' doble kqtowa.
nie przodu, bardzo doŁtle tyłu z si|na partiq ko|anowq' dobre propolcje

k|atki piersiowej, plosty front, łokcie powinny nieco bardziej przy|egać,
ploste prowadzenie kończyn ty|nych, wydajne, dynamiczne chody. Ta mto'
da suka byla wystawiona w bardzo dobrej formie i kondycji. Ustawiona w
ubiegłym roku na wysokim miejscu scg !ł k|asie młodfieży' dobrze się da|ej rozw]nę|a' Prezentuje się WyrazlŚcie W
po|qczeniu z dużym ciagiem do prfodLr ' |']moż|iwiłojej to przesunięcle się podczas oceny W ruchu do prfodu o kiIka
miejsc, aż do grupy VA' ogó|nie, prfede wszystkim pod wzg|ędem przebiegu ruchu, przekonylvujqca córka |do a
von derJahnhóhe'

Th.m ac ze Ii e : |rie s łIł,o zi e,ne c k i



MIEs|ĘczNIk nr 19 srycfE^/ 20oo t9

Suki, które otrzymaĘ oceny V :
normal
Scott v. Deodatus
Ousta aus Agrigento

V 4 - HANKA vom Hansaland
ur.19.02.98. SchH 3 HD fast
normal
Grando vom Hansaland
Wina vom Haus Hetok

v 1. MARY Ł Tronj. ur.19.10.97.
SchH 2 HD normal
XandorvTronje
Landa v.d. Night

V 5- PALOMA vom La.chonhain
ur. 05.09.97 SchH 2 HD- fast
notmal
Eros vd. Lulsenstrasse
lsa vom Larchenhain

V 2 -SIMBA v, Slmonhot
ur. 08.01.96. SchH 3 HD-A
Garand v.d. Schutterperle
Sahra v Simonhof

V & VACNA vom Hasonborn
ur. 12.10.97. SchH 3 HD-noch
zugelessen
Jango vom FuJstenberg
Tlnl vom MonchbergV 3 - WHITNEY aus Ag.ig.nto

ur. 26,03.98 SchH 2 Hd- fast

V 7 - QUEEN vom Bergmanrchot
ur.01.04,96. SchH 3 HD - normal
Quarz dei Templari
Quexi vom Sommelade

V I - JAVA vom F.ankongold
ur. 18.05.97, SchH 2 HD- normal
Jello vom Michelstadter Rathaus
Zenrivom Frankengold

V9 - QUINTE v.d.
Sandkautschin.bo ur. 14.12.96.
SchH 3 HD- normal
l\4ax della Loggaa del Mercanti
Ladyvd. Sandkautschlneise

Do spźe d4n,a szczen,ah, In'
o. YIKINGWD Jarentus
'Alhos v Harnbrchtal SchH3
- Knlmosens Om VA Dania
n YARIIA lk-Bes
- CH PL Jago v.d. Vofsburg
- nna De-Bes

RFza.dKłapkowski wrocław
te|. (o€o4) 44 a2 72



I cznyml pyta'
niami dotyczq'
cymr czasopr-
sma ON chcla-
łem uspokoió

Od redakcji ...
notacjq,,zatwierdzone 03.06.2000
prrez Plenum ZG". Potwierdreniem
tego były lozesłane do oddfiałów
ZKwPte regulaminy z pismem prze
wodnim od Klubu ON KON,43I00/
DP a kierowanym do Przedstawlcieli
okręgowych K|ubu oN p]eczqtkq zb]
gn]ewa szcześniaka, a podpisane
Zbigniew f\,,liewski. |]Ważałem te re
gu|aminyza obowiqzujĘce i Medyz&
dfwonił do mnie przewodnicf acy K|u'
bu z informacjq' źe fostaływprowa.
dzone do nich zmiany' W rniędzycza.
sie zebrania P|enum zG nie było,
więc kto mÓgł zmienić tak Ważne do.
ku menty? Wiedzac, że PanzbignieW
szcześniak to człowiek o,,ulańsk ej
fantazj]',; pomyś|ałem ,,na pewno fa.
stosował zasadę | d robne przekręce.
nle faktów nie zaszkodz], a może
s powodować większe zaintelesowa
nie . W momencie mojej rozmowy
te|efon cfnej z Panem Przewodn]czq.
cym gazeta byla ]uż wydrukowana
Więcjedyne co mogłem zrobić to wy.
drukować plzekazane mi informac]e
na małej karteczce i do|ączyć do każ.
deco egzemp|arza. zrobiłem to ,,dIa
śWiętego spokoju''; Lrważam jednak,
żetakie postępowanie nie służy ani
rasie, ani czlonkom Klubu. Chciel i-
śmy stwolzyć k|ub' W któryrn n]e
będzie dochodziło do manipu|acji, ani
przekłamań' czy dowo|nej interpre.
tacji dokumentóW lV ał on służyć
przede Wszystkim pomocq' aby ho.
dow|a tej kró|ewskiej rasy nie była
,'rosyjska ru|etkq''. Idea Wydawania
gazety było ijest nada| promowanie
ONjako psa wsrechstronnego, prry-

ączN|^Nr 19 sIyczEli 2oao 2a

b|iżenie',świata owcf arka', po|skim
hodowcom, wlaścicie|om psów, u
dziom którry być może dopiero prze
konajq się do tej rasy. D atego też.w
tym czasopiśmle tak dużo Wiadomo
ściz krajóW ościennych. Uważam, że
famykan]e się ty|ko w kręgu po|skich
hodowców i Wystaw to hamowanie
postępu' Trzeba korzystać z do
świadczeń najIepsfych dIatego obra
łem kierunek - Niemcy! Jest to w
końcu ko|ebka tej rasy iepicentrum
najnowszych tendencji' Z rozmóW z
hodowcami Wiem' jak dużejest za.
interesowanie rozszetzeniem kon-
taktów i wymianq doświadczeń ze
Stowakami, Cfechami, Niemcami,
Ho|endrami, itd.. '  Być może Pan
Przewodniczący nie Wie, że ta gaze.
ta cieszy się dużq populalnościq
Wśród miłośnikóW oN catego świa.
ta. Jest cz}'tana przez Po|onię w Au.
stra|ii' Ameryce, prfeg|ądana plzez
hodowców niemieckich, austr]ac.
kich, ho|enderskich. Dociela na słG
wację ]do czech, rek|amujqc rozwój
hodow|ioN W Po|sce. c]eszę się' że
wielu poIskich hodowców (niezaIeż.
nie od ugrupowań) jest czyte|nikami
i docenia te Wysiłk .
Ze swej strony pragnę zapewnió' że
czasopismo będzie s]ę ukazywało
dopóty' dopóki będa chętnidojego
czytania' Zawsfe byłem i ]estem
otwarty na sugestie cz}te|nikóW i
chcialbyrn fachować taki kształt pi'
sma' by zadowo|ió jak najszerszq
rzeszę miłośnikóW 0N. zdaję sobie
jednak sprawę, że nie uda mi się
zadowoIić Wszystkich.
ws 4) s t kl m C4, t e lni k om ź,) c ż ę
s a,,'J,'c b,|,spani.,łyc h c hloil J

Noulm Rok,ą |ł'ieku i
T),stąclłciu

K|zysztof DobŻański

Wszystkich cz}te nikóW, że gazeta
będzie da|ej wydawana'
Wqtp lwości pojawiły się po opub|l'
kowaniu w Numerze 1/2000 ,,lnfor-
matora Klubu Rasy ON" artykutu
',od redakcji',. z całym sfacunkiem
dIa PlzewodniczĘcego Zarfadu KIu'
bu oN, Pan zbigniew szcześniak nie
może cofać czegoś czego ani on ani
zarzad K|ubu oN nie datgafecie wy.
dawanej przez Fkmę "K.Do". cz\,tel.
nikom na|eży się Więc Wyjaśnienie,
że b}4y prowadzone rozmowy o wspól
nym redagowaniu czasopisma, Do
Podpisania Lrmory Wydawniczej po-
międzyzarfadem K|ubu 0N a Firmq
"K.Do( nigdy nie doszło. Na prze.
szkodz]e stały dla mnie,jako Wyda&
cy nlerealne zalecenia ze strony Klu-
bu (m'in. że gazeta może być tylko i
wyłqcznie splzedawana członkom
K|ubu oN' drukowana w iIości 5oo
szt.)' Artyku' u kazujqce się z podpi.
sem: zarzqd K|ubu oN były dl lko.
Wane bezpłatnie na zasadzie, 'pro.
szę Wydrukować'', a na dodatek to
ja przyjmowatem zaża|en a i odpie.
rałem zalzuty od noszqce się do tych
artykułów. Kością niezgody stały się
teŹ Regu|arniny, które były Wydruko.
Wane W czasopiśmie na podstaw]e
pism z ZG ZKWP L.dz.728O/O0 a
podpisane plzez Paniq Barbarę Lar.
skq V{ przew ds' hodow|anych z ad.

zakład szkolenia Psów "FRYC''
szko|one przez nas psy osiqgajq doskona|e wyniki na
zawodach krajowych i rniędzynalodowych.
- szko my wg. ZKWP
. szko]enia kończa się egazminem zwiazkowym
. przygotowujemy do przeg|qdu hodow|anego

Psy od roku do 3 |at wykazujące dużą
wita|ność i chęć plzynoszenia ]óżnych
przedmiotóW KUPlĘ

Marek Fryc
tel. (0'607) 575 7O7, (O32) 755 17 71
Katowice, Lotnisko Muchowiec

NIEMIECT(T

WYDAWGA: Flrma,K.Do", ADRES:32.aoo Brzesko, u|' Głowackiego 7,
tei./fax (o-14) 66 303 63, tel. (0-602) 697 254, E-MA|L: on@on.prv.p
www| http|//www.on'prv.p REDAKToR NAczElNY: mgr Krzystof Dobrzański,
DRUI(: Brreska Oficyna Wydawnicza - A.R. Dziedzic, Brresko, ut. Czarnowe ska 1.
tet. (o-14) 66 311 91
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Wiestau Ziemecki

Kika uwag o stanie naszei hodowli na
podstawie wyników Wystawy Klubowej

Więcbork2000
7Ttah się z|ożyło,że nie mogłem

I być na tej X|ubdwce, fatem
I- dokonana przeze mnie krót

ka anaIizajej wyników potrzebna do
oceny stanu hodow|i opiera s]ęjedy
nie na suchych danych i jest pozba
wiona wszelkich emocjonalnych ob-
c qżeń.
Jak wiadomo podstawa hodow|i sa
suki' a|e bez dobrych reproduktorów
dobrej hodow|i n]e fbuduje się' Je.
dynQ rniarodajqa ocenq reprodukto.
ra jest jego potomstwo, a nie jego
|okaty na !łystawach' Ponieważ na
Wystawle k|ubowej prezentowane sĘ
naj|epsfe psy l  suki '  Węc na pod.
sta\d e ich wynikóW można ocenić
k|asę ]ch ojcóW AnaIizujqc wykorzy.
stane w naszej hodowli reprodukto-
ry Wz qłem pod uwagę jedyn e ch
potomstwo f najwyzsfymi moż|iwymi
ocenami w poszcfegó|nych k|asach
tj' w młodzikach b'dobra' a W pozo.
stałrch k asach dos kona|q ' czo|ów.
ka Po|ski,  wychodzqc zzałożenia, że
opierać się na|eży na naj|epszych
potomkach, gdyźjędynie one moga
dać ko|ejnq generację dobrego po
tomstwa, a zatem zapewnić da|sfy
rozwój hodow|j. A to czy po danym
reploduktorze bJ,,ło zaprezento\danych
na Wystawie k kanaście' cŻy ki|ka
poton']kóW z gorszymi ocenami nie
ma żadnego znaczenia.
Takie najwyższe oceny otrzymało W
Więcborku 87 psów i suk i jest to
potornstwo aż 64 reproduktorów.
Najwięcej potomków z tymi najwyż'
szymlocenamibyło po ULKu V.Ar|ett

6. Trzema potomkami mogły się
pochwa ić: R|KoR V.Ar|ett l A]AKS
V'd' Roten Matter, a po dwa miało
daIszych vzynastu reproduktolóW
spoślód tych 64 leproduktolóW
21to psy przeb}ĄVajace na stałe' |ul]
czasowow Polsce, Jedynie 5 z nich
pochodzi z po skich hodow|i. są to
ANTON Abakus, ATAN Woj-Bas, DIE-

Go ze spręcowa, |Ko Acel Aureum
oraz MSTOR AcerAureum.
Sędziowle na Wystawie uzna|i, że
naj|epszq grupę potomstwa pokafał
BA|KV'Domenica, (po którym WŚlód
tych najlepsrych sklasyfikowany zo-
stał ty ko AK|I\'4 Ranczo Moresa na
4'tym miejsclr w klasie otwartej),
drugi był ULK V'Ar|ett '  a trzeci G|L
DO v.Robinson Park.
Wśród tych 87 naj|epszych okazów
jedynie 36 pochodzi po sukach'
rnatkach z polskich hodowli, co sta'
w a pod znakiem zapltania utarteod
k Iku Iat przekonanie, że czołóWka
naszych suk tojuż prawie śWiatowy
poziom. Zatem te gwiazdy wystawo-
we były a|boty|ko gwiafd arr i wysta.
wowymi, a bo też wykorzystane zo.
sta|ymiernie\ł hodow|i' jeże|i n]e ma
po nich potomstwa W cfotówce.
Jak Widać z tych danych statystycz
nych zdecydowana większość najwy-
że]ocenionych zwierzqt pochodz po
lodzlcach WyhodoWanych za gran ca.
Nie św adczy to na]|epiej o stanie
naszej hodow|i '  Pełna, w minionym
dziesięcio|eciu, swoboda W Wyjaz'
dach fa granicę, zarówno do krycia
naj lepszymi reprodLrktoram jak i
petna rnoż|iwoŚć sprowadzania z za.
granicy suk i psóW nie zaowocowała
takjak powinna' czym to można tłu.
maczyć? Trudno ojednoznacznq od.
powiedź. Wydaje mi s]ę, że przede
Wszystk]m kryc a suk na poczqtku
|at dziewiędździesiEtych psam z czc
łówkiVA nle dały spodziewanych Wy
nikóW, gdyż odb!ĄVa|y się i nada| do
dzis iaj odbywaja s ię g|óWnie pod
hasłem ''kryję zwyc ęzca śW ata'' ' A
cfy pasuje do mojej sukiczyteż nie
to się f reguły nie |icfy. Stqd W e|e
zawodóW j rozcfarowań. cfęści ho.
dowców nie stać na kosztowne da.
|ekie wyjazdy i ci próbowa|i kryć psa
mi sprowadzanymi z zaganicy do
kraju, szczegó|nie tymi folowanymi
na Wstawach, wtym na klubowych.

Niestety jakość tych sprowadzanych
do dzis iaj psówjest bardzo miema'
Niektórzy złoś|iwi mówią' żejest to
|V I iga hodow|ana reproduktorów
przekazujqcych za.łyczaj więcej Wad
niŹ za|et' Jako naj|epszy przykład
podajq tutaj tegorocznego zwycięzcę
majqcego Wybltnie duŹo potomstwa
z ciężkimi Wadami ustawienia koń'
czyn, szczegó|nie tyInych'
Pomimo to te mportowane repro-
duktory kryjq sporo suk, prawdopo'
dobnie z przyczyn komercyjnych, gdyż
na rynku łatw ej jest sprfedać szcze
nięta po psach zac|a|icznych' za.
wsze to można k|ientowi Wc snqć
]akiś dobry bajer, a że później z ta
kiego szcfeniaka nic nie Wyrośnieto
już f martwienie k|ienta. Taki',hodow
ca'' rnoże spokojnie przygotowylvać
następny miot na sprzedaż'
sprowadzenie do krajLr naprawdę
wartościowego psa jest oczJĄViście
moż|iwe' a|e abso|utnie nie optaca| '
ne ekonomiczn e. N4óg|by to zlobić
jedynie hobbysta' który zaakcepto'
wałby z góry stratę co najmn ej ki|.
kudzies ęciu tysięcy złotych. Wynika
to z wysoklel ceny zakupu takiego
psa za granica i  nisk ch ekwiwa|en.
tów za krycie suk W kraju'
Wydaje mi s ę, że o i|e W ostatnich
atach podn ósł s ę ogó|ny śr €dni
poziorn ekster eru owczarkóW i za.
nikl pra!ł e fupełnie stary typ ener.
dowski,  to brak jest jednak ewin
dentnych gw azd. zwlaszcza wśród
psó!ł' K asa uźytkowa psóW Wyg|a
da tlagicznie' Brak jest psóW o Wy
raźn e samcfym plętnie płci, zacho
wanych propolcjach i \dfrośc e. Te
któle to pietno majq sq za wysokie,
a te które zachowuja granicę wzro'
stu majq w dużej mielze piętno su.
cze. A dodatkowo, gdy zaczniemy
rozpatrylvaĆ ich potomstwo to ta tra
gedia pogłębia się' Znacznie Iepszy
materiał hodow|any na Wystawie k|u.
bowej był \ł k|asie championów, a|e
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należałoby (cojest zawarte W regu
|amjnie wystaw k|u bo\łych ) takŹe d|a
tej k|asy wprowadz]ó obowiQzkowe
testy, aby Wreszcie zakończyć aka.
demickie dyskusje na temat ich cha-
rakterÓW Na dobrq sprawę nie ma
w tej chwi i w Po sce anl wybitnego
psa wystawowego, ani wybitnego
repro0uKtora.
P}'tanie fatem czym klyć pofosta]e
całklem otwarte' N'4ożna oczylviście
jeździć do N emiec, a e nie wsfyst.
kich na to staó l nie wszyscy majq
sznasę dobran a od powiedn iego ter.
m nu. Przy kryciach W kraju wydaje
mi się' ze 1epiej wyplóbować młode'
obiecujEce psy f dobrym bezpośred'
nim pochodfeniem' nlż koŹystaó f
L]stug miemych leproduktorów impol.
towanych' po których wiadomo, że
oprócz ewentualnie Iepszej rekIamy
przy splfedaży szczenjqt nic doble.
g0 spodziewać się nie ma eży - a
jeżeIi już pokarze s ię sporadycznie
coś po nich ladnego, tojest to przede
Wszystklm fasługa suk] . matki. a
nie tego reproduktora.
Hodow ajestd atego sauka, źe prfy
doborze par nie wystarcfytylko fna-
jomość \łyników wystaw reproduk.
tora. jak to się z legu|y dzieje' W
naszym kynoIogicznym śWlatku obo
wiqzuje niestety poMarzana od Iat
maksyma' że I icfy s ię ty|koten pies'
który !.Jygra' bo tego wszyscy zapa
mlętajq i do tego będqc jeździć z
sukami do krycla. A prfecież wynik
Wystawy jest uzaIeŹniony jedynie od
eksteneru psa, a nie od jego ,,sily
genetycznej,. Jedynq Wystawq, na
której pow]nno się to blać pod uwa.
gęjest Wystawa k]ubowa' ale itutaj
jak Widać by,va różnie'
ocenlć psajako reploduktora moż.
najedyn e pojego potomstwie. Przy
ocenie tego potomstwa na ełwziqó
również pod uwagęjakość suk, któ
re kryje' szczegó|nie, gdy tych kryć
jest niewiele.
Aby bezstronnie ocenić potomstwo
n aieżałoby dokonać tego po uzyska.
niu przez nie co najmniej. jednego
roku. Dopiero wówcfas pofakończe'
niu pierwszego okresu rozwoju mto-
dych psóW można okreś]ić proporĆje,
!4JysokoŚć k|ębu, Iinię grzbietu, ka.

towanie' We Wcześniejszym okresie
rozwojowym ostateczna ocena tych
e ementóW budowy anatomicfnej
może być my|na, bowiem procesy
rozwo]owe n|e zawsze przebiegajq
lóWnomiernie i z,'brzydkiego kaczq!
t€" wyrasta czasami piękny łabędŹ,
i odwrotnie,'piękna kró|ewna'' może
zamienić s ię w ropuchę' Nie mniej
pewne e ementy budowy anatomicz,
nej sa zauwaŹalnejuż u szcfeniEt i
jeżeIi już tutaj dostrzeże się eWident'
ne wady' których WyeIiminować się
już póŹniej nie da, to znak Źe mamy
do cfynieniaz ',rofp,łodowcem'' a nle
f reprooul(torem,
Jeże]i zatem W różnych miotach po
danym reproduktorfe będq slę po.ja
wiać te san]e wady Widoczne ! Więk'
szości szcfeniqt (np' słabe głowy,
staba kość' duźe białe znakowania'
a sfcfegó|nie białe tapki. jasne pa.
zury, jasne ocfy'  i tp.)to na|eży bar.
dfo szybko o takim psie jako o re-
produktolze zapomnieć, bez wfg ę.
du na tojaki ma prrydomek hodow-
lany i pojakich rodricach pochodzi.
oceniajqc reproduktora naIeł szcze.
gó|nq uwagę zwrócić na potomstwo
po sukach o ocenach skrajnych:
miernych iwybitnych. Dobry repro-
duktor po miernej suce będzie da.
Wał potomstwo fdecydowanie |epsze
od niej' aczko|Wiek może być ono iz
reguły jest gorsze od niego same.
go. Natomiast dzieci  po wybitnej
suce, powinny być co najmniej ]ej
równe'
JeŹe|i (co się niestety często u nas
zdarza) kf\ta suka jest epsfa od
reproduktora, to lpotomstwo powin
no być od niego |epsze' Jeże]i nato.
miast taki średniej ekstel ierowej
klasy reproduktot (nawet o rewe a-
cyJnym rodowodowym pochodzeniu),
kryjqcy wybitne suki przekazuje ich
potomstwu swoje średnie ekstelie.
rowe Wa|ory, to również na|eży sfyb.
ko wykreŚ|ić go ze swojej pamięci'
Wreszcie wybitny reproduktor będzie
prawie w każdym miocie prfekazy
Wał dUżq częśó swoich wybitnych
cech' ]\,4oga i po nim wystEpić mioty
słabe W efekcle n]edobrania się pary
hodow|ane.j' a]e powinno to sję zda.
rzac sporadycznie,

Nlestety nie ws4/scy hodowcy pamię
tajq o tych Wydawałoby się podsta
wowych kanonach wiedzy hodowla-
nej. ogó|ne zubożenie społeczeń.
stwa doprowadziło i nasza hodow|ę
do szczegó|rrie skrajnej komercji,
gdzie Iiczysięty ko bajeld|a nieśWia.
domego nabylvcy szczeniaka, bo i
tak wiadomo, że nlewie|u f nich po.
]awisię ze swoimi pLrpiIam na l ingu
wystawowym, Od wielu lat mamy do
czynienia ze zniżkowa tendencjE W
licfebności uczestnictwa W wysta
Wach' Jeże|i W jednej klasie pojawi
s ę się więcej niż 4 konkurentów to
już mówisię o Iicznej stawce. To zja.
W|sko wymaga głębszej anaIify za'
lÓWno W K|ubie jak i  W zwiqfku' o
i le nle podejmie s ię natychmiasto
wych df ia lań, to w krótkim czasie
możemy do]ść do karłowatych \ły
staw f kiIkoma zgłoszonymi owczal.
Kamt,
Wracajqc do wynikóW Wystawy k|u.
bowej ciekawe jest również porów.
nanIe statystycznych Wyników konku.
rencji kojce hodowlane z wynikami
ustalonymlna r ingu.
otóż jeże|i weźmie się pod uwagę
i]ość reprefentantóW z danej hodowIi
w czołÓwce, to abso|utnym zwycięz'
cq naszej po|skiej k|ubowej Wysta.
Wyokazałby się p' A|bin lv la]sniarze
Słowacji, z którego hodow|i Dha"
Rowen" aż 6 psów islk fna|azlo się
wśród naj epszych i to na bardzo
wysokich lokatach - 2 x 1 miejsce,
2 x 2 miejsce oraz trzecie lszóste.
spośród 36 po|skich hodow|i, z któ.
lych psy Iub sukifna az|y s ię wczo-
łóWce najwięcej swych repref entan.
tów miała Woj Bas . 4 (2 x 1 miej
sce oraz drugie i dziewiqte), po 3
Abakus, lnwitro, Kry!r'/any, Rykoń i
W]ęcborska Do|ina' a po 2 da|sfych
dfiesięó '
Na wystawie pierwsre miejsce prfy-
znano hodowli Asarko Lordana, (przy-
pomnę' fe odwaŹny hodowca zaple.
zentowałjq na śWiatóWce gclfie zaIi
czyła 19 . miejsce, gdyż ty|ko tyle
kojcóW z 45 ciu fgtoszonych zapre
zentowano),a drugie miejsce zajęła

'D|ha Rowen. ze słowcaji'

t.


