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mlast odruchywarunkowe ( nablte),
sq reakcjami powstajqcymiw ciQgu
łcia osobnicfego psa imajqcharak'
ter zmienny' W 2a eżności od miej'
sca ośrodkowego uktadu nerwowe
go' W którym podniety u egajq ,,ob-
róbce''(prfetworzeniu bodźców do'
środkowych na V]ykonawcze), rozróż.
n]amy trfy pof iomy czynnościowe mó
4!u: pofiom rdzeniowy, poziom pod
korowy, poziom korowy,

l. Poziom rdzeniowy.
Miejscem przetwarzania docierajq
cych informacji sq segmenty rdzenia
kręgowego' do którego docierajq in.
formacje bqdź segmenty sqsiadujq.
ce. Genera nie wszystk e reakcje rLr-
chowe zachodzqce na pozlomie rdze.
n a kręgowego sq reakcjamiautoma.
tycznymi, czyli odruchami berwarun-
kowym rdzeniowymi. Przykladem
może być: odruch drapania, odruch
Podeszwowy, odruch kolanowy, od-
ruch napięcia mięsni prosto!.Jn]kó!.J,

Ef€kto/

Efektor

schemat łuku odruchowego (bezwa.
runkowego)
1. droga doślodkowa (doprowadfa.
jqca)
2. neuron pośredniczacy
3. oś|odek nerwowy
4' d|oga Wyprowadfajqca
(odśrodkowa)
5'6'7. droga odśrodkowa układu
autonom cznego
8' rdzeń kręgowy

odruchy b€zwarunkowe ( wro
dzone) sq zawsfe tymi samymi leak
cjami na ten sam bodfiec, sq nie.
zmienne W ciqgu całego życia' nato

opróżn anie pęcherfa moczowego,
defekacja, erekcla, ej aku lacja.
Wspomniane od rUchy mogq podIegać
Wp|yl'/om modj,4ikacyjnym wyższych
poziomóW rnózgu '

||. Niższy poziom mózgo
wy (podkotowy).
obejmuje on wszystkie części ana
tomicfne mózgu oplócz kory mózgo
wej. Na pozlomie tym kontro owane
sQ Wsfystkie mimowo|ne czynności
organ]zmu' Następuje zamykanie
łUków odruchowych. prostych odru

Podstawy psychologii psów-część l

| \| jacym fagadnieniem jest
| !  ^-^^:.

psów' reagowan a W taki a nie ]nny
sposób na doc erajqce bodźce z oto.
czenla. Psy niejednokrotnie zaska-
kujE właścic e|iswoim zachowaniem
slę w różnych s}tuacjach' za przyktad
niech posłuży skye teriel, który po
śmiercl \ń]łaścicie]a szedł na cmen'
tarz za jego trumnq - sprawiajEc
Wrażenie L]boIewania po stracie
pana' Dz ęki Wyostrfonym zmysłom
potraflq doskona|e odgad}4/vać nie.
zwyk|e subte|n e, podświadome sy.
gnały |udz]' ktÓre oznaczać mogq|
przyjemność, fmartwien e, złość,
zamiar Wykonania jakie.jś czynności'
cfy zb iżajqce się niebezpieczeństwo.
Potrafiq Wyczuć zb|iżajqcy się atak
epUepsji, u l!dri chorych na cukrry
cę _ atak śpiqczki' a nawet zb|iża.
]qcy s ę fawał. |nne psy stano!łlq
proo|em plzez aglesyłVne zacnowa
nie się zarówno w stosunku do osób
ot)cych, jak i właścicie|i' Psychicf ne
mechanizmy zachoWań się W znacz
nej mielfe sq poznane iw|aśnie im
ten artykuł jest poświęcony. zoopsy
chicrne zagadnienie potraktowalem
Wyblórcfo, w sposób skrótowy, aby
były jak najbardziej dostępne cz!,te|.
nikom'.l\4am nadzieję, że poruszane
plob|emy ułatwiE zrofumlenie Wła.
snych czworonogÓw'

Na organ]zrn ze środowiska
oddzialiĄVa.jq substancje fif]czne, ch+
miczne Iub e]ektryczne, które okre'
Ś|amy bodźcami np.: fa e dźWiękowe,
fa e śWiet|ne, ternperatura, enelgia,
zwiafki chem lczne, substancje za pa.
chowe'.' Bodźce dzlała]q drażniqco na
rozmieszczone w organlrmie recep-
tory (nerwowe struktury odblorcze).
W za]eżności od rodzaju działajqcych
czynnikóW Wyróżniamy różne rodzaje
receptoróW, np': czuciowe, smako.
we' słuchowe, \ń]flokowe'

organifm psa odb]era lównież
bodźce ze środowiska wewnętrzne.
go. Rozmieszcfone receptofy w or
ganizmle lnformowane sq o stanie
naplęcia mięśni, ścięg]en, stawów i

narządów wewnętrznych' odeblane
bodŹce u|egajq w receptorze prfetwe
rzenlu w tzw. potencjał e|ektryczny,
który W postaci serii impuIsóW ner.
Wowych przekafj,lvany jest wzdłuż
wypustek nerwowych (dendr),ty i ak-
sony) do ośrodkowego ukladu ner.
Wowego, czy|irdzenia kręgowego ub
mózgu' Docierajqca informacja (pod.
nieta) do ośrodkowego uk|adu ner.
wowego pod ega ,,obróbce'' czy|i
przetworzeniu pod nlet czuclowych na
podniety Wykonawcze (ruchowe), któ
re nrzekazylvane sE drogą odŚlod.
kowq do narfqdóW Wykonawczych'
N a rzqdam i wykon awczymi mogq być:
m]ęśnie szkie|etowe, mlęśnie gład-
kie' gluczoły' W Wyniku oddziab,!Va.
nla bodźca na organifm powstaje z
jego strony odpowiedź ' Takq autorna
tycznq odpowiedŹ organlfmL] na okr+
ślonybodziec ] przy Lrdfia e ośrodko
Wego układu nerwowego nazyĄVamy
odtuchem. Dlogę, jakq przebywa
impu Is WywołL]jqcy odrLJch okreś|amy
łUkiom odruchowym.
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chów warunkowych, takich, których
ośrodki kojarzen]owe (przetwórcze)
znajdujq się na tym pozlomie czyn
nościowym mózgu' Przykłady |oka i
zacji ważn iejszych ośrodkóW poziomu
po0korowegol
ośrodki |ezace w obrębie rdzenia

przedłuźonego ] most kontro|uje:
ciśnienie krwi l oddychanie'

0środki |eżqce W obrębie móżdżku,
rdzenia prfedłużonego mostu i
śródmófgow]a kontro|uje utrzy
manie róWnowagiciała'

0środki W obrębie móżdżku' śród
mÓzgowia, jądra przedsionkowe
go odpowiadajq za koordynacje
ruchoWq całego ciała, r0chy
gtowq i luchy gałek ocfnych'

0środki rdzen a plzedłUżonego, mo'
stu, ślódmófgow a, podwfgórfa
i ciała migdałowego kontro|ujq
f Lrnkcje prrewodu pokarmowego.

oślodki podwfgórfa i Lrkładu Iimbicf.
nego odpowiedfiaIne sq fa reak.
cje emocjona|ne (z|ość, strach'
podniecenie, agresję, prfytom.
ność' reakcje bó owe i uciecfki)'
. 

odruchy Walllnkowe powstajq
na bafie odruchów befwaru nkovvych,
d|oga wykonawcfa łuku odluchowe.
go bezwarunkowego I warunkowego
jestWspó na. Wydzie|anie śliny przez
psa]est przykładem odluchu bezwa.
runkowego autonomicznego prfy
pobielaniu pokarmu oraz częśc]q
składowq odruchu Walunkowego po
usłyszeniu dzwonka' Powstawanie
tych odruchów uwarunkowane ]est
skojarreniem odruchu bezwatunko-
Wego. Wydzie|an]e ś|iny, przez ]ego
ośrodek z ośrodk]em słuchowym
(dźWięk dz!łonka)' pod wpłiĄlem po.
karmu (miska pokarmu). Powtarza-
nie tych czynności prowadzi do wy.
dzie|an]a ś ]ny po usłyszeniu same.
go dzwonka, Omawiane odruchy
warunkowe są nietrwałe ] rnogą za.
nikać jeźeIi nie sq poMarzane, sq
zmienne i wieloneuron owe,

złożone odruchy warunkowe
mogq powstawaó na bazieodruchów
bezwarunkowych lub na bazie pro-
siych odruchóW warunkowych' sko.
jarzenia powstaja przez wytworzenle
tfw potencjału czynnościowego za
chodzqcego między dWoma ośrodka
ml (korowym a podkorowym).Odru
chyte za|iczane sQ do trzeciego po
ziomu cfynnościowego mózgu. Zo

stały one Wykorfystane W tresurze

Przykłady odluchów warunkołrych:
E|]minacja skakania na właścicie a,

poprzez ucisk stopq nav|nełapy
psa. Bodziec czuciowy znajdujqcy
się w skórfe doprowadzany jest
drogq dośrodko\dq do oŚrodka
bó|u W podwzgórzu (następuje
koordynacja skolarzenlowa z
ośrodk]em ruchowym) ] pies
zeskakuje. Występuje tu
el iminacja odruchu skakania
przez skojalzenie bóLowe'

op]sy\,Vany Wyżej odruch Wydzie|a'
n]a ś iny na dŹW]ęk dzwonka lub
zapa anie cferwonego śWiatłajest
odruchem warunkowyrn złożonym,
gdyż zachodzi tu kore|acja sko]a.
rzeniowa między ośrodkiem wzro.
ku |ub słuchu' a ośrodkiem wy
dzie|an a ś iny.

. Nauka siadania przy uŹyciu bodź
cóW czuciowych (dotyku ręki w
oko|cy |ędźWiowej z jednocze'
snym podciEganlem smyczq gło
wy do góry)jest odruchem Warun'
kowym prostym. Skojarzenie na
stępuje między ośrodkiem doty
ku a ośrodkiem ruchowym po1o.
żonych na poziornie podkorowym'

. Ta sama czynność, a|e z użyciem
sygnału dŹW ękowego Iub !łzroko.
wego wytwarza odrucn warunko'
Wy złożony' Kore acja skojarzenlo.
Wa między ośrodkiem słuchu Iub
Wfroku (poloźonych W korze mó
fgowej a ośrodk]em ruchowym
poriomu podkorowego,

|||. Poziom wyźszy mó-
zgowy (korowy).

tych prostych eIementów informacyj'
nych z okreś|onymi czynnościami or.
ganizmu,

|stniejq w korze mÓfgowej
róWnież strery asocjacyjne (kojarze.
n]owe), które odpowiedzia|ne są za:
prawidłoWq interpretac]e i znaczenie
docierajqcych bodźcóW za gromadze.
n]e informacji docierajacych z narfq-
dów zrnysłóW oraz fa procesy ucze
nla s lę i  pamięĆ.

Procesy analiry, syntery i aso
cjacj] urnoż|iwiajQ psom rof różniać:
dźwięk]' kształty przedmiotów, pod-
sta\łowe ko|ory oraz rodza]'e ruchu'

PrfykładyI
Psyodróżn]ajq dźw]ęk różniqce się

o 1/8 tonu' Potrafiq rozróżnić
d Ęania o częstot|]Wości np.8o0
drgańls od 812 drgańls' psy
odbierajq drgania o
cfęstot|lwości 40tyś. drgań/s a
cfłowiek drgania do 20tyś./s

- RozlÓźniajq udelfenia taktom ierza
o cfęstośc uderzeń 96/m]n. od
100/min.

' odróżn ajq kszta|ty np. kolo od
er psy.

Kolor szary od czarnego lub
białego'

'  Prfedmioty poruszajqce s]ę
fgodnie z luchem Wskafówek
zega|a od przednr iotóW
poluszajqcych sę w stronę
plfeciwnq.

Zarówno d rog] Wstępujqce ja k
izstępujqce zwane sz akami nerwo-
Wyml plowadfa ub odprowadzajq z
kory mózgowej infolmacje przef
ośrodki podkorowe, W których to in
folmacje pod egają koordynacj i .
L]praszcfajQc, ośrodki podkorowe
pełnią ro|e koordynatora docieraja
cych i fstępujacych nfomacj]. Wspól
działan]e ośrodkóW kolo!Ąrych f ośrod.
kami podkorowym] Warunkuje płyn-
ność ] plecyzje czynności rucho\Ąych
wyko nylva nycn przez psy_

zachowanie się psó\d Wynika
z anatom cznych i fizjo]ogicfnych wła
ściwości]ch układ! nerwowego, któ
re ma na ce]u: ochlonę prfed nle
bezpieczeństwem, zdoby\rvanie po'
kalmu, oraz rozmnażanie s ięw ce|u
zachowan]a gatunku' Podstawo!Ąrymi
eIementami zachowania sq wrodzo'
neodruchyi instynkty, orazdziałan]a
mod},f ikowane przez doświadczen]e'
Wśród mechanizmów zachowania się

Kola mófgowa kontro|uje' koordynu.
]e i gromadzi nfolmacje tworzqc
,,bank nformacj],' będqcy pam ęciq
psa, Jest odpowiedrlalna za stan
snu i  cz lrwania- Jest s iedl skiem
śW adomego spostrzeganla' kojarfe.
nia imyś|enia' W okreś onych obsfa.
rach koly mófgowej położone sq
ośrodki Wfloku, słuchu, smaku, wę.
chu itd' W ośrodkach korowych fa.
chodza procesy anaiify, syntezy i asc
cjacji docierajqcych infomacj'

Proces anaIizy (rofkładu) plo.
Wadzi do rozłoŹenia docierajqcych in.
formacji ze środowiska na ploste
elementy, po crym w Procesie syn-
tezy (łQczen]a) n astępuje powiqzan]e
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psóW wytóźniamy: wrodzone i naby.
te, Mechanizmy wrodzone, czyli od-
ruchy i instynkty decyduj q o stereo.
typowym zachowaniu się wrodzonym.
ZostajE zaproglamowane Uuż w
okresie embriona]nym), w zwiazku z
czym sq stałe idziedficzne (plzeka.
zywane na potomstwo). w nich mie-
ścisię cała ,, mądrość gatunku '' prze.
kazana przez przodkóW. Mechan]zmy
Wrodzone, wraz ze zmianq trybu łcia,
zmian q waru n kóW zewnętlznych ' czy
udomowienia, uIegajq modyfika.
c]om, sta|e się udoskona|ajq.

NajprostszQ reakc]ę na bodź.
ce sq odruchy bezwalunkowe któle
omawiane były powyżej przypbmnę,
iż sq niczym innymjak utrwa|onq czu.
ciowe'ruchowq reakcjq na bodźce'
Róźne formyzachowania psów sk|a.
dajq się ze z|ożonych zespołów plo.
stych odruchów bezwarunkowych np'
: odruchy rdzeniowe, odruchy auto-
nomiczne. Bardziej złożone, bardzie]
e|astyczne od od ruchóW bezwarunko'

wych sq instynkty, które umoż|iwiajq
zróżnicowane fońy zachowania' Pod
pojęciem instynktu na|eży rofumieć
wlodzony zespół aktóW ruchowych i
złożonych forrn fachowania się cha.
rqkterystyczny d]a danego gatunku'
Instynktowne formy zachowania się
służa zaspokajaniu podstawo!łych
potrfeb organizmu np. odży/Vianie
(instynkt pokarmowy), ochrona
przed zagloŹeniem (instynkt obron.
ny, samofachowawczy), zachowan e
gatLrnku (instynkt płciowy i rodficie|.
ski) ' poznawanie środowiska (in'
stynkt badawczy), dqżność do swo.
body (instynkt swobody), ochrony
ter}torium (instynkt torytońa|ny)'

oo wylvołania okreś|onego in.
stynktu niezbędny jest doc erajacy
bodziec ze środowiska fewnętrzne.
go' Bodz]ec ub fespół bodŹcóW je.
dynie wyzwa ajq Wośrodkowym ukła
dzie nerwowym srereg skoordynowa
nych czynnościowo mechanizmów

dziedzicznych' które WarunkL]jq oke'
ś|one zachowanie. schematyczne
przedstawienie instynktu płciowego:

Z ac h ow a n i e i n sty n ktow ne ce c h L1-

a)okresowość . insLynkLy wystę.
pują do chwili ich zaspokojenia
po czym ulegaja osłabieniu '
b)nogq Występować z dużym na.
tężeniem przez co dominuja nad
innymi instynktami np. instnkt
płciow nad pokarmowym
c)podlegaja Wzmocnieniu np.
przez układ hormonalny

część dalsza ukarze się W nastęł
nym numerze "oN"

Lek, uet.
Andrzej Ta.rnotoski

oddzi ał czę stochowa zwi qzku
Kynologicznego w Pol sce

BundessiegerzuclTtschau - Blemen 2m0

sędzioW]eI
r MeBler,

A. Uwagiwstępne
']ednyrn z pierszych głównych Wyda.
rzeń tegorocznej Wystawy było, po
dobniejak w poprzednich atach, za
prefentowanie grup potomstwa. Ta
prezentacja ma wysokq wartość ky.
noIogicznE i jest praktycZna pomoca
d|a naszych hodowcóW Taka ość
zwierzqt zaprezentowana W c]agu tych

Reploduktu i iego potomstwo

kilku godzin jest w takim \rymlarze
moż|Waty|kow naszejrasie' Nie ma
poróWnJ,Va|nych z nasza' prezenta.
cji inych ras.
Obserwacja potonstwa 32 repro-
duktoróW dała każdemu hodowcy
naszej rasy Wy'tyczne dIa własnych
pIanóW hodow|anych' odziedziczone
cechy, faróWno pozytylvne' jak i ne.
gatywne stajq się prfejrzyste i po'
wszecnn e fnane.

które może korfystnie wpłynać na
łqcznyWynik w niedzie|ę'
Widzowie muszq jednak uw4l|ędnić,
żlei

' zróżn icowany jest okles wykorzy
stania posfcfegó|nych replodukto.
lóW \ł hodo\ł]i
. jakość kl},tych suk ma duźe zna.
czenie' Tutaj pojawiaja się lóżnice W
aspekcie Wyrównania szans' Do psa
wysoko up asowanego na wystawie

Leonhard Schweikert

Włqścicie]e leproduktolów
n]ajq się w znacznej mie.
rze do do uśW]etnien]a tej
prezentacji. Z reguly jedno-
licie ubrane grupy pozosta-
Wlajq W pamięci WidzóW
wybitny obraz, przede
wszystkim u naszych zagr+
nicznych przyjaciół'
Istotnq podstawa Wartośc]
hodowlanej reproduktora
jest poz}t}ĄVne potomstlvo'

ptzyczy-
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Przeg|ad ostatnich pięciu at:
I ), 3 4 5

Rok ilość
zgłoszonych/

wystarYionych grup

ilośó nvierząt
wystawionycb w gru-

pacn

łączna i|ość
wYstawionych

procentowy udział
psórv w grupach do
ca}kowitej i|ości wy.

r996 501 31 697 tf21 56.8 '"
1991 5t /38 805 t327 60.'/ %
1998 44/34 677 t204 56,2 0

1999 481 39 746 1268 s8.8 ""
2000 45/32 620 * 1085 * 51'1 oń

Bszs doprowadzane są |epszejako'
ściowo suki.zatem właścicieI takie'
go psa może Wybie|ać ze znacznie
Większej popuIacji'
Jeże|i prfyjmiemy' że mamy W tej
chwi'! 1200 leploduktoróW W hodow.
li, a f tego 32 wystawia grupy po-
tomstwa o łqcznej i|ości 620 zwie.

* 129 psów nie mogło uczestn]cfyć
da|ej w wystawie, gdyz nie spełniło
Wynagań testóW ps),lhicznych. Te psy
nie sq ujęte W ko umnie 3 i 4.
Po raz pierwszy w tym roku wyklu
czono natychmlast z wystawy te psy,
które nie uzyska|y natestach oceny

''wyb]tny' puszcza rękaw''' Ten waru.
nek spowodował, że niektóre grupy
W ogó|e nie mogly Wziqć udziału W
plezentacji, Wzg|. miały fleduko.
Wanq i|oŚci potomstwa.

B. Poszczegó|ne opisy

l. Linia MUTZ Pelztie arm
|a. cELLo Rómetau

Ojciec: EROS von der Luisen'
straGe, SZ 1829810

Matka: DAGGI vom Farmenspiel,
sz 1776909

Pokarana po rar drugi grupa wyka-
fuje na prawdę dobrq jedno|itość i
dobrq wiernoŚć dotypu ojca zzafna.
czonym zróżn]cowaniem na psy i
suki. Psy bez Wyjqtku ma]q standar.
towq wieIkośó. Jak w roku poprzed.
nim zaIetĘjest dobra grubość kości,
zastrzeżenia w zakres]e długości
zadu i kqtowania plfodu. chody sq
dynam czne'jednak u k ku zwielzqt
posuw po\łinien być |epszy przy |ek.
ko zw]qzanym \Ąykroku' Plzy Wyko.
rfystaniu W hodow|i na|eży zwracać
uwagę na prawidłowe ustawienie
uszu.
z 423 potomkóW W Wieku wystawo
wym' u]ętych W ks]ędze rodowodo
wej w ramach tej wystawy BSZS wy'
stawlono 4,24%' ||ość Wystawionych
w k|asie użytkowej Wynosiokoło 27
%. Okres wykorzystania w hodowli,
z ktolego rekrutu]e się potomstwo
Wynosi 28 miesięcy.

ll, Linia CANIO Wienerau
lla. CANTO Arminius

rzqt uwidacznia się szeroka baza
naszej hbdow i.
Kryteria oceny zostały usta|one po'
dobniejak iw poprzednich latach:
Wierność typu ojca' JednoIitość' Zróż'
n]cowanie pod Wfg]ędem p|ci '  wie.
kość, propolc.je budowy, grubość ko.
ści, suchość i szt}Ą'ność, piEmenta
cja' katowanie i przebieg ruchu'
W Bremen !łystawiono 1085 psóW
z czego 57,1% zaprezentowano w
grupach porcmstwa.

FELLO vom Farbenspiel, Sz
L927246

Inbredy:
cELLo Rómerau (2.3)
DAX Wienerau (4- 5,5)

YANKA Hohnegrab (4 - 4,5)
XAVER Arminius (4,5" 5,5,5)
PALME Wildsteiger Land (4,5'

s,s,s)
URAN Wildsleiger Land (4- 4)
(miot Q - Arminius, QUANDA -

QUANDO, 3 - 4,4)



@
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FEDOR Arminius

b.ire!!!$ .lll:ll:,'*'
PITT von Tronje, SZ 1882021

Inbredy
(miot - A Restrauch, ANJA -

ATLAS 5 - 4)
(miot C - Arminius, cANTo'

cAsaR, 5 - s,s)

Ojciec: AMIGO vom BelElier, SZ
1770906
Matka: TRINI vom Schwabental,
sz 17406G9

Tak iak w poprfedn]ch Iatach moż.
na wtej po raz trzec zaprerentowa-
nel grupie potomstwa tego psa
stwierdzic dobrq jednoIitość, dobrq
W ernośó do typt] ojca' dobre zróżni.
cowanie płci.  Grupa sk|ada się W
przeważajqcej częśc]z dużych z\ł e.
rzqt o bardzo prawidłowych propo
cjach kończyn idobrym zwiqzaniu
zwańości' Przy prawidlowym kqtowa'
niu iustawieniu końcfyn przednich
zwie|zęta rnaja doblq |inię górna i
do]na prfy dobrej długości i ułożeniu
radu. Pigmentacja jest dobra jak
lóWnież Wyko|orowanie maski i  mó
zgow oczaszki,  Harmonlczny ruch r
dobra transmisja grzbietu uf upeła.
niaja obraz przedstaWionej grupy-
Z 496 potomkóW W W eku !.Jystawo.
Wym, ujętych w księdze lodowodo.
wej w ramach tej wystawy BSZS oce-
ny hodow|ane otrzymało 2'0%, przy
czym grupa składała się w 73 % z
samcóW. Widać tutaj ograniczenie
\Ąykorzystania w hodow|i po wysta
w]e Hszs W Norymberdze. ||ość Wy.
stawionych W k asle uż}tkowej Wy'
nosiokoło 73 %' okres Wykorzysta'
nia w hodow|i, f którego lekrutuje
się potomstwo \łynosi42 m]esiace'

L922La4
Inbrody:

FEDOR Arminius (3 - 4)
FEE Weihertiirchen (4 - 5,5)

URAN Wildsteiger Land (4 - 4)
PALME Wildsteiger Land (5 -

.r 'o'o'o,
(miot U - Wildsteiger Land, URAN

- URAN, UTE, 4 - 4,4)
(miot x. ArminiuŚ' xANDo "

xAvER, 5 " 5)

Ojcieci Amigo v. Belgier, SZ
1770906
Matka: Freda dei Pellegrino, SZ
L922024

Zaprerentowana po rar 4 grupa wy-
kazuje dobrq jednoIitość i Wierność
dotypu ojca. Samce majq siIne pięt.
no przy fgodnej f wzorcem wielko
ści, dobre zwiqzanie izwartość. Przy
bardzo dobrym wypigmentowaniu
oczy sa c]emne' Dobre ustawienie
kończyn przednich ] u|ożenle fadu
wybljaja się pozytJ,1vnie tak jak W
poprzednlch ]atach. Zastrf eżenia
dotycfqdługości i ułożenialan]ien a,
co nie zakłóca jednak hamoniczne.
go przebiegu ruchu.
Z 755 potomkóW W Wieku Wystawo'
Wym, u]ętych W księdze rodowodo.
wej w ramach tej wystawy BSZS wy-
stawiono 1'6%' ||ość Wystawionych
W k|asie uż],tkowej wynosi 50 %' Prze-
WażajqcajakośĆjest po stronie sam
cóW okres \ńJykorzystania W hodow
| ' z ktorego reklutuje się potomstwo
VJynosi46 m]es]ęcy'

Inb.edy
PALME Wildste8er Land (4,5- 5)
URAN Wildsteiger Land (4 - 2)

ojciec: KIMON v.Dan Alhedy"s Ho'
eve, sz 1788156
Matka: MAR|T vom Wi|dgtei€ler
Land, SZ L737627

Pokazana po raz 6 grupajest po raz
kolejny jednol i ta i  harmoniczna o
dobrych proporcjach budowy. Zwie-
rfęta majq prawidłowe kqtowan]e
tyłu i p|zodu' dobrq ca|kowita budo
Wę, harmoniczne, dynamiczne cho
dy przy dobrej tra n s m isji grrbietu ze
swobodnym wykrok em. Godnym
wspomn ienia jest bardfo dobry prze-
bieg dolnej lini u prawie wszystkich
Wystawionych zwierzqt' Grupa skta'
da się z jakościowo Wybitnych po
szcfegó|nych egzempIarzy' ||ość
zwierzat w k|asie użytkowej Wynosi
70%.
Z 1128 potomków W w eku Wysta.
Wowym' ujętych \ń] księdze rodowo.
do\łej W lamach.tej wystawy BsZs
wystawjono 0,8 o/0. Okres wykorzy-
stania w hodowll, z ktorego rekrutu
je się potomstwo wynosi 63 miesię.
cy.

KARLY von Arminius SZ 1a2991o
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1820256

Inbredy
PALME Wildsteiger Land (4,4-4)

LASSO Val Sole (5 - 5,5)
(miot q'arminius, QUINA,

Quando, 3 - 3)
(miot X - Arminlus, XAVER,
xaNDo-xAvER,4,5-4)

Ojcioc: Folemarkens JASSO, Sz
140{.620
Matka: EIKE vom Neuen Berg, SZ
,.740742

Pokazana poraz 6 grupajest dobra
w jednoIitości. RóWnież jednoznacz'
na ]est wiernośó do typu ojca, po'
dobn]e jak zróżnicowanie na psy i
suki. zwierzeta posiadajq bardzo
dobre proporcje wysokości do dłu.
gości' Przy standartowej WieIkości
zwiazanie i zwaltośćjest bardzo do.
bla. Grupa składa się z wyrazistych
zwierzqt, które majq dobry ksfałt
głowy' Ruch jest harmonlczny przy
dobrej transmisj i grzbietu.
Z 1317 potomków W wieku Wysta.
Wowym, ujętych w księdze rodowo.
dowej w ramach tej wystawy BSZS
wystaw]ono 0'5 %' ||ość wystawio.
nych W k|asie użltkowej Wynosioko.
ło 42 %' okles \dykorzystania w ho
dow|i, z ktorego reklutuje się potom
stwo Wynosi 68 miesięcy.

NATZ vom Steigerhof, SZ
La4L632

Inbredy:
LAssowiedenbriickor Land (4- 3)

LASSO Val Sols (5,5 - S)
FLoRA Kónigsbruch (5.5)

oiciec: Nt,Tz vom Mónchberg
Matka: PAOLA von der Miirrenhiitte,
sz L76L643

Pokazana po rcz 4 grupa wykazuJe
bardzo dobra jednoIitość i wierność
typu o]ca. W]doczne zrÓżnlcowanie
płc 'Psyznajdujq się na gran cywie|.
kości' Dobre zwiqzanie i fwartośó'
P]gmentacja jest dobra' róWnież W
odn]esienju do maski i mózgowio.
czaszki' Propo|cja korpusl'] sq pra.
Widłowe, zwierzęta maja długie ko.
ści kończyn idobre zady. Przy dobrej
transmisji grf bietowej \łykrok jest
swobodny, a Posuw skuteczny,
z 1015 potomków W lv]eku Wysta'
Wowym, ujętych W księdze lodowo.
dowej w ramach tej wystawy BSZS
wystawiono 1,2 %' I ość wystawio.
nych W k|asie użytkowej wynosioko.
ło 26'3 %. okres wykorzystania W
hodow i, z którego rekrutuje się po.
tomstwo \łynosi 67 miesięcy.

JELLO vom Michelstidter Ra-
thaus, SZ 1920002

Inbr6dy:
URAN Wildsteigor Land (3,5 -

4,s)
PALME Wildstei8ei Land (4,5 - 5)

FEE Weihertiirchen (5'5)
DINGO Haue Gero (5 -5)

Oiciec: KARLY von Arminius, SZ
1829910
Matka: W|LMA vom Miche|stódter
Rathaus, SZ 1816431

Pokazana po raz 3 grupa wykazuje
naprawdę dobrqjednoIitość z doblą
wielnością do typu ojca' Widać v!ry.
raźne zróżnicowanie na psy i suki.
Psy znajdujq się na granicy WieIko'
śc. Przód jest dobrze kqtowany z dtu'
gim ramieniem, harmonijna inia dol-
na, dynamiczny ruch o dobrejdlugo'
śc] klo ku 'W gru pie widoczny jest wy.
raźny spadek jakośc i. P rzy Wykorzy.
staniu W hodow|i na|eży fwracaó
uwagę na wielkość. Udział Wystawio.
nych psów W k|asie użytkowej jest
zamaly.
Z 406 potornkóWw Wieku Wystawo.
wym, ujętych W księdze rodowodo.
wej w ramach tej wystawy BSZS wy-
stawiono 4'2 %. ||ość wystawionych
w k|asie użytkowej \Ąynosiokoło 13
%. Okres wykorzystania w hodowli,
z którego rekrutuje się potomstwo
\łynosi 29 miesięcy.

Berg, SZ



ĘCfN|Rxr 2L CzERVllEc ,oa1 9

I ll. Linia QUANTO Wienerau
llla. lJran Wildsteiger Land

-ń_

rcr stĘłhof b-r

BARU von Haus Yii, SZ 1972084ENZO von Buchhorn, SZ
1930146

Inbredy:
URAN Wiltutoigor Land (4'4,5)
' lElL GroBon Sand (4 " 4)

PALME Wildsteiger Land (5,5,5-
s)

Ojcied LASSO vom Nouon Borg, SZ
LA202S6
Maika: TINA vom Lochtal, SZ
LaŁ2L9

Pokazana po raz 2grupa potwierdza
opis z poprzedniego roku w odnie-
sieniu dojedno|itości i Wierności do
typu ojca' zlóżnicowanie na psy i
suki' Ploporcje budowy sq dobre'
podobniejak 4lodna z wzorcem wiel-
kość' Dobre jest zwiqzanie i zwar.
tość psóW. za|ety Ieżq W bardzo do.
brych proporcjach budowy, dobrym
wyrazie.i bardzo dobrym wykolorowa
niu' zastrzeżen|a na|eży poczynić co
do fadów' co do nieco krótkiego
przedpierŚia i częściowo do ko|oru
oczu. W pojedynczych wypadkach
posuw powinien być si]niejszy' Udział
psów z k|asy uż}tkowej jest Wyraź.
nIe za mały.
Z 561 potomków w wieku \łystawo.
Wym' ujętych w księdze rodowodo.
wej w ramach tej wystawy BSZS wy-
stawiono 3,2 %' ||ość wystawionych
W kiasie uż}'tkowej Wynosi około 9
%. Okres wykorzystania w hodowli,
z którego rekrutuje się potomstwo
\łynosj25 miesięcy.

InbEdy
MARK Harc Bock (3 - 3)
QUINA Arminius (4- 4,4)

LASSO Wiedonbr0ckor Land (4,5 -
s)

URAN Wil&teiger Land (5- 5,5)

Ojcioc: NAIZ vom St6ig6rhof, SZ
LA4L632
Matkai TINA von Troni., SZ
L879423

Zaprezentowana po raz pierwszy gru'
paJest mlmo t0 bardfoJednolita iw
typie ojca. Widać zlóżnicowanie na
pŚy i suki' Ploporcje budowy sq bar.
dzo poprawne. Psy znajdujq się na
górnej' granicy wieIkości. zWiQzanle
i zwartość jest dobra' za|ety anato.
miczne po|egajq na dobrym kqtowa.
niu przodu ityłu. W następstwie tego
ruch jest dynamiczny prry dobrej
transmlsji grzbietu ze swobodnym
wykrokiem I skutecznym posuwem.
Przy wykorzystaniu w hodow|i na|eży
doprowadzać do psa sukio średnie]
wieIkości'
Ze 126 potomkóW w wjeku Wysta.
Wowym, ujętych w księdze rodowo.
dowej w ramach tej wystawy BSZS
wystawiono 9,5 %. Okres wykorzy
stania w hodow i, z którego rekrutu'
je się potomstwo Wynosi 10 miesię'
cy.

VALIUM von Armlnlus, SZ
1983105

Inbredy:
QU|NA Arminiuś (4.4)

FEDOR ArminiB (4,5 4)
URAN Wil&teigor Land (5 - 3,5)
PALME Wildsteigor Land (5-4,5)

(miot Q - Arminius (QUINA,
QUANDO - QUTNA, 4,5 - 4)

oici€c: R|kkor von Bad Bo||' sz
1919465
Matka: KELLY von Arminius, SZ
18299',it

Pokazana po raz pierwszygrupajest
Wyraźnie w typie ojca, zróżnicowanie
pod wzg|ędem płci jest doble. sto
sunek wysokości do długości jest
dobry z niewie|kimi Watkami' do.
bre zwiazanie i zwartość' Wszystkie
psy maja zgodnQ z Wzolcem wie|.
kość' W ruchu psy wykazały prze'
strzenne chody. Przy wykorzysta n iu
w hodow|i na|eży zwracać uwagę na
wykolorowanie suk - matek.
z 68 potomków W wieku Wystawo.
wym, ujętych W księdze rodowodo.
wej w ramach tej wystawy BSZS W-
stawiono 8,8 %. Okres wykorzysta-
n]a w hodow|i, z którego rekrutuje
się potomsfoVo Wynosi 4 miesiQce'
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ULK von Arlett. Sz 1769704

Inbredy:
LASSO Val Sole (4,4 " 4,5)

(miot X Arminius, XAVER -XANDO,
3-4)
(miot A Klemle, Atslan - Argus, 5 '
5)

Zwycięzca z roku 1995 pokazał róW'
nież przy plezentac]i poraf 7 swojej
grupy doblq ]ednolitość i bardzo
dobQ Wierność do typu ojca plfy
dobrym zróżnicowaniu na psy isuki,
dobre proporcje budowy. l\,4imo po-
jedynczych dLrłch psów Vtyraźnyjest
trend do psóW ślednich, Wybitna
suchość i fwiqzanie przy praw]d|o-
wej budowie anatomicrnej z nor-
ma ną dłt]gościa i ułożeniem zadu i
ramienia twolza' tak jak poprzednio'
za|etytego reproduktola. 38% psÓw
zaprezentowano w k|asach uż},tko.
wych. Także Wtym roku kiIka potom'
kóW up|asowało się w czołówkach
grup.
Z 1682 potomkóW w Wieku wysta.
Wowym, ujętych W księdze rodowo
dowej w ramach tej wysiawy BSZS
wystawiono 0,5 %. Okres wykorzy-
stania W hodow|i, z którego reklutLr.
je się potomstwo wynosi 89 miesię.
cy.

Inbiedy:
URAN wildsteiger Land (5- 3)
PALME wildsteiger Land (5 -4)

Ojciec: RIKKOR von Bad Boll. SZ
1919865
Matka: QIJALE uas Wattenscheid,
sz 1806877

PielWszy raz pokazana grupq wyka
zuje dobra jednoIitość ] wyraźnQ wier'
nośó do typu ojca' Widaó zróźnico'
wanie pod wfg ędem płci' Propolcje
budo!ły sq prawidłowe. Za wyjqtkiem
kiIku duźych suk wie kość fgodna z
wfolcem. Psy wykazujq dobre fwia.
zanie i zwartość. Pozytnvnie na|eży
wyróżnić proporcje Wysokości do dłu.
gości' W pojedynczych wypadkach
na|eży fwracać uwagę na długość i
uloźenie ramienia. Przebieg ruchu'
za W]'jqtkiem pojedyncfych WqtkóW
narmontczny.
Z 99 potomków W wiekLr Wystawo'
Wym, ujętych W księdze rodowodo.
wej w ramach tej wystawy BSZS wy-
stawiono 9,1%. Okres wykorzysta-
na W hodow|i' z którego rekrutuje
się potomstwo wynosi 2 mies]qce'

HINNERK vom Kiemoor, SZ
L9A142L

Inbr6dy:
FANTO Hirschol(3 - 3)

URAN Wildsteiger Land (5,5 - 4)
PALME Wildsteigei Land (s-S)

Ojciec: VANDO vom Moorbeck, Sz
1905990
Matka: LISSIE vom Kiemor, SZ
1804339

W pierwszy raz wystawionej gruple
nie ma jed noIitości jak róWnież ty|ko
częśc]owo rofpoznawa ny jest typ
ojca' zróżnicowanie pod Wzg|ędem
płcijest doble. Proporcje budowy sĘ
częśc]owo Wydłużone' wie kość z
wyjqtkami zgodna z wzorcem. cfę.
ściowo brak zwiazania i zwaltości.
częśc]owo można narzekać najedy'
nie W stopnlu Wystarczajacym sfylv.
ne uszy. W ruchu zwierzęta cfęŚcio'
wo upadają na przód. Przewagajest
po stronie psów.
Ze 187 potomkóW W Wleku wysta.
Wo\łym, ujętych W księdze rodowo
dowej w ramach tej wystawy BSZS
wystawiono 6,4 %. 0kres wykorzy-
stania W hodo\ł|i, z którego reklutu.
je się potomstwo Wynosi 5 miesię.
cy.

cZĄR
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ZAMP vom Schloss Runding, SZ
a9a32L2

Inbredy: l.lRAN Wildsteiger Land
(3,s - 5)

(miot Q " Arminius, QUINA "
QUANDO,4,s - s,5)

Ojciec:: GILDO vom Wildsteiger
Land, SZ 1884800
Matka: RONYA vom Schloss Run-
dinś' sz 1892009

W pierwszy raz zaprezentowanej gru
pie można zauważyć dobla jednoIi.
tość doblq W erność do typu ojca'
Widać zróżnicowanie pod Wzg|ędem
płci' zwierzęta majq dobrq plopol.
cję wysokoścido długości, przy bez
wyjqtku doblym zwiazaniu ] zwalto.
śc . Grupa składa się cz9ściowo z
dużych zwierzqt' Poz}tylvnie na|eży
wyróżnić zad, zarówno co do dlugo
ścijak i ułoŹenia' częściowo krJ,tyce
można poddać długość ramienia'
Chody si lne poprzez grrbiet.
Z 29o potomkóW W Wieku Wystawo.
wym, ujętych W ks]ędze rodowodo.
wej w ramach tej wystawy BSZS wy-
stawiono 5,5 %. Okres wykorzysta-
nia W hodow|i, z którego rekrutuje
się potomstwo wynosi 15 miesięcy.

]!!!:"r*!'"*

Inbredy:
URAN Wildsteiger Land (3,5 -

s,5)
XITTA Kirschontal (5 " 4)

(miot q Arminius, QUINA - qUAN-
DO,QUANA,4-s,5)

oiciec: IDoL von derJahnhóhe. sz
1906294
Matka: IJLTRI von derWienerau, Sz
1873965

Przedstawlona po rar plerwszy gru-
pa Wykazuje jedno|itość podobnie
jak i Wierność do typu ojca. Propor.
cje budowy sq Wydłużone podobn e
jak u ojca, Widać zróżnicowanie pod
Wzg|ędem płci' Wie kość jest zgod.
na z wzolcem plzy dobrym zwlqza.
niu i zwartości. Kato\łania ty|u sq
Wybltne, kqtowania przodu częścio.
Wo ograniczone. Można stwierdfić
przeważajqco dobre zady' Grupa dys.
ponlje dobrymi chodam . Trzeba
zwracać u!.Jagę na jednof nacznq pig.
mentację suk. matek.
ze 151 potomkóW W w]eku wysta
wowym' ujętych W księdze rodowo
dowej w ramach tej wystawy BSZS
wystawiono 7,9 %. Okres wykorry-
stan]a w hodow|i' z którego rekrutu'
je slę potomsiwo wynos] 8 miesję'

VANDO vom Moorbock, SZ
1905990

Inbredy:
URAN Wildsteiger Land (4 - 4)

XAVER Ahinius (4-4)
PALME Wildsteiger Land (4,5'5)

LASSO Val Sole (5,5,5 - 5,5)
(miot X - Arminius, XAVER,XANDO

" xavER, 4,5 - 4

Oiciec: ULX von Arlett,
1769704
Matka MERRI vom Hirschel,
L7702'.3

sz

sz

Po raz trreci wystawiona grupa wy-
kaf uje dobra jednoIitość i naprawdę
dobrą Wierność do typu ojca. Przy
dobrym zróżnicowaniu p|cl proporcje
budowy sa plawidło!łe f doblq ko
ściq lfgodna f Wzorcem W]e|kośclq.
Psy majawybitna zwartośó izwiqfa.
nie przy bardzo dobrym Wyrazie ipięt
nie. Kolof oczu jest c iemny. Zastrze-
żenia odnoszq się do długości iuło.
zenia ramlenia,
z 689 potomków w W]eku Wystawo'
Wym, ujętych W księdze rodowodo
wej w ramach tej wystawy BSZS wy
stawiono 1,9 %' I ość Wystaw onych
W k|asie ua,,tkowejWynos] około 30
%. Okres wykorzystania w hodowli,
f którego lekrutuje się potomstwo
Wynosi34 miesiqce.

PAscHA von der Jahnhóhe' sz
L97?242

spÓ.Łi eW :] ę sżc f e n ic! k ów ze sk aj @e h ld )(A N A A d i )
cólko Rombo Pbśelbu|g @o|z steigahof. sÓnjo klrĆt|dtol) l

xrńny NjeLrlondshat (eimm lrasjdius) DlKjfr eibało-

wa Gó|cl (Fab]a v' scho.he| l soslo NieuwbndshaD \a)o
ńd os|othiej r\stowje szczeĆin|e' q1fie śęcĘiÓwol A. Hmber
d|os kędziuje kąę lhiÓr.w suk hÓ Buhdessiegd zLĆhjschou
2001) wygldd kloę ]|hiÓów'

tel. 0-|4 ó8 ó3 0|9



12 DWU MlEs|ĘczN K N' 21 cfEFWEc 2ool

stawiono 4,1%' ||ość Wystawionych
W k asie uż!{kowej Wynosi około
13,9 %. Okres wykorrystania w ho
dow|i, z którego lekrutuje się potom
stwo wynos] 31 mlesięcy.

l l lb. QUANDO Arminius

HOSS vom Lerchenhain, SZ
1996729

Inbr6dy:
URAN wildsteigor Land (4 - 4,5)
PALME Wi|dsl€iger Land (5" 5'5)

(miot Q.ArminiuŚ' QUANDo.
QUTNA, QUTNO, s,s - 4,s)

Ojciec: DORIJAN v, Yohaness Berg,
sz 1940816
Matka: TINA von Arminius, SZ
1864989

Przy p erwszej prezentacji grLr pa wy-
kazała baldzo dobra jedno|itość jed'
nofnaczną WiernoŚó do typu ojca przy
bardzo dobrym zróżnicowaniu pod
wzg|ędem p|ci' Proporcje budowy sa
prawidłowe' Bardzo dobra p]gmen.
tacja' samce sq średniej wie|kości'
sukisq na granicy\ł]eIkości' Za ety
anatomiczne po egajq na kqiowaniu
kończyn i.proporcjach kości kończyn'
Plzywykorzystaniu W hodowIi naIeŹy
doplowadzaó suki o śledniej WleIko.
ści.
Ze 132 potomkóW W Wiekll wysta.
Wo\łym, u]ętych w księdze rodowo.
dowej w ramach tej wystawy BSZS
wystawiono 10,6 %. Okreswykorzy-
stania W hodow|i' z którego rekrutu.
je się potomstwo Wynosi 4 miesia

RIKKOR von Bad-Bol, SZ
19198G5

Inbredy:
FEDOR Aminius (3 - 4)

uRAN Wildśteig€r Land (4.5)
PALME Wildsteiger Land (4,5 " 5)

NICK Wienerau (5 -5)
(miot Q' Arminiuś' QU|NA.
QUANDO, qUrNO, 3 - 4,5,5)
(miot X'Arminiue, XAVER,
xANDO - XAVER, 4,5 - 5)

Ojc iec: ULK von Ar lett ,  SZ
L769704
Matka: HELLA vom wutachtal, SZ
1439291

Po raz trzeci grupa zwycięfcy f |at
1998 i 1999 okazała się ponownie
największq grupq ]dała ŚWiadectwo
jak wysoki potencjał dziedf iczenia,
a zatem jakq wartość d a hodow|i
przedstawia reproduktor. Stwierdze
nia z roku poprzedniego zachowaly
bez oglaniczeń swoja Waźność' Gru'
pa plzedstaw]a bardzo dobrqjedno'
Iitość iWybitnq Wleność do typu ojca'
Jednoznaczne jest zróżnicowanie
pod wzg|ędem płci' Przy Wybitnej
średniej WieIkośc] i prawidłowych
proporcjach budowy zwierzęta sa
WyŚmienicie zwiazane i zwarte'
szczegó|nie poz],'t}Mnie na eł pod
kreś ić pigmentację. zasI(zeżenia
dotyczq pono\dn e długoścl i ułoże-
nia ramienia oraf długoŚci i ułoże.
nia Zadu' Bez !Ąyjatku stwieldzono
dobry ruch przy bardzo dobrym wy-
balansowaniu,
Z 629 potomków w wieku \Ąystawo
Wym' ujętych w księdze rodowodo
Wej W ramach tej wystawy BsZs \ły

r.!!!l-,. -..- ,,--.-

TIMO vom Bgnoka3ten, SZ
1969122

Inbredy;
PALME WildsteiBer Land (5,5- 5)
(miot U - Wildsteiger Land, URAN

- ULME,4-4)

Ojciec; WANKO vom Lippischen Nor-
don, SZ 1871283
Matka: LESKA vom Berekasten

Pierwsza g|upa późn]ejszego Wice.
zwycięzcy przekonała swojq jednoIi.
tościa i Wiernością typu ojca, przy
czym na|eźy wyraŹnie stwierdzić' że
szare psy sa wyższejjakości. Dobre
jest zróżnicowanie pod Wzg ędem
p1cl. W prfeważajqcej mierze dobre
propolcje budowy' WleIkość odpo
Wiada Wzolcowi. Dobre fwiqzanie i
zwaltość. Na|eł poz}ty\'Vn ie wyróż.
nić bardzo dobrq ploporcję Wysoko.
ści do długości' Ruch jest baldzo
harmonicznym przy swobodnym wy-
kroku i si nym posuwie.
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Z 228 potomkó!ł W Wleku !łystawo
Wym, ujętych w księdze rodowodo.
wej w ramach tej wystawy BSZS wy-
stawiono 14,0 yo. Okres wykorzysta-
nia w hodow i, z którego rekrutuje
się potomstwo Wynosi 14 miesięcy'

l l lb.a) JECK Noricum

ścl' częściowo na granicy w]e kości'
zwiqzanie i zwartbśó jest dobra, prfy
bardro dobrej pigmentacji. Przy wy-
korzystaniu W hodow|i na eży zwra.
cać uwagę na częŚciowe znaczne
zŃvzeżenia co do długośći zadu'
Posuw u niektórych zwierzqt powi.
nien być si|n]ejszy. Ples okazał się
Wyb jtnym reproduktorem szczegó|nie
po stronie samcÓw.
Z 7o5 potomkóWW Wieku Wystawo'
Wym, ujętych w księdze rodowodo
wej w ramach tej \ryystawy BSZS wy
stawiono 1,3 %' l|ość Wystawionych
W k|as]e użytkowej 70 % jest nad.
przecietnle wysoka. Okres wykorzy-
stania W hodow|i' z któreEo reklLrtLr.
je się potomstwo wynosi 53 miesiq.

sz 1888292

Inbredyi
URAN Wildsteiger Land (3 - 3)

PALME Wildsteiger Land (4,4 4)
LASSO Val Sole (5 - 4)

N|cK Wi €nerau (5'5. 4'5)
FLoRA Kónigsbruch (5. 5)

Ojciec: JECK vom Noricum, SZ
L705AL2
Matka; FARAH vorn Arolser SchoR,
sz L724694

Także 4 grupa wykazała dobra jed
nolitość iW]ernośó dotypu ojca przy
dobrym zróżnicowaniu p|ci. Psy sa
zwarte' majq za wyjĘtkamizgodnq z
wzolcem Wie|kośó. Froniy i kqtowa.
nia sq prawidłowe' W grupie na|eł
stwierdzić Wyraźny spadek jakościo.
Wy' Przeszkadzajq także czasami zb}t

szeroko osadfone usfy. Niektóre psy
podciagajq W luchu |ędŹwie' W kłu.
sie psy powinny baldziej się Wyka.
zac.
Z 779 potomków wwjeku Wystawo.
Wym' ujętych w księdze lodowodo.
wej w ramach tej wystawy BSZS wy'
stawiono 0,8 %' Iiość Wystawionych
w k|asie uż}tkowej wynosi około 31
%. Okres wykorzystania w hodowli,
z którego rekrutuje się potomstwo
wynos]43 miesiqce.

HOBBY vom GlotschortoDf. SZ

FLEX von Tronje, SZ 1976631
Inbredy

URAN WildstEigei Land (3 - 4)
PALME Wildsteiger Land (4,4"

4,5,5)
(miot Q 'Arminius, QUANDO -

QUTNA, 3 - 4)

Ojciec: JECK vom Noricum, SZ
!7058L2
Matka: Anchie vom Gronrland, SZ
1456940

Pokazana po raz pie rwszy gru pa wy-
kazuje dobra jedno itośó, wierność
do typu ojca jest wybitna przy jedno-
znacznym zróźnicowaniu p1ci' Grupa
Wykazuje dobre propolcje wysokoŚci
do długości' Za Wyjqtkiem pojedyn.
czych wypadków Wie|koŚć zgodna z
Wforcem przy dobrym zwiqzaniu i
zwartoŚci. Przy dobrym potożeniu
zadóW psy posiadaja doble kqtowa.
nie' Przy przeważnie dobrym wyko'
lorowaniu zwierzeta maja dobre po-
łożenle grzb]etów' Harmonijne cho
dy z dobra transmisjq grzbietu'
Ze 135 potonrkóW W wieku Wysta'
Wo\łym' ujętych W księdze rodowo'
dowej w ramach tej wystawy BSZS
wystawiono 6,7 %. Okres wykorzy'

18s93s6

Inbredy:
URAN Wildsteiger Land (4 - 3)
PALIUE Wildsteiger Land (4,4 -

4,4,51
LASSO ValSole (5 - 5,5)

(miot Q - Arminiu3,, QUANDO -
QU|NA 3 - 3)

(miot X - Arminius, XAVER -
xavER,xaNDo,4-4,5)

Ojciec; JECK vom Noricum, SZ
!7054L2
Matka: QUITTA von der Ehrenfeste,
sz L773647

Bardfo dobrq jedno|itoŚć i bardzo
dobrq Wierność do typu o]ca poka.
fała po raz p]aty zaprezentowana gru.
pa. Płećjest bardzo zróżn cowana z
Wy|azistym piętnem po stronie psów,
psy majq d|ugie kości kończyn i do'
bre proporcje wysokości do długo
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stanla w hodow|i, z którego rekrutu.
je się potomstwo wynos] 8 miesię
cy.

wARRo vom Lłirchenhain' sz
1946645

LEIF von der Noriswand, SZ
1926916

Inbredy:
ZITO Noriswand (2 -2)

qUANDO Arminius (5 - s,5)
URAN Wildsteiger Land (5,5 -

5,s,5)
(miot c. Rómerau' C|NDY.

GELLO, 4 - 3)
(miot q Arminius, QUANDO,

QUANA . QUANA, qUANOO, 5,5 .
4,5,5)

(miot H - Tannonm€ise' Hese|'
Heike'Hasol, H.iko, 5,5- 5,5)

Ojciec: SASKO von der Noriswand,
sz 1857610
Matka: MAR|Tvon der Noibwand,
sz 1849458

Wystawiona po raz trzecigtupa wy-
kazujedobrqjedno|itośći dobrawier
nośó do typu ojca' W dać zróżnico-
wane pod wfg|ędem płci' proporcje
budowy sq prawidłowe. Wle|kość
jest zgodna z wzorcem przydobrym
z\łiqzaniu izwaltości' Doblekqtowa.
nie kończyn' chody halmoniczne'
Przy wykorzystaniu w hodowli zwra-
cać uwagę, czy suki posiadaja prze
łom czo|owy isl|nq źuchwę' Na sko
rygowane pochodzenie zwracano
uwagęjuf W poprfednich Latach'
z 604 potomkóW W Wieku wystawo
wym, ujętych W księdze rodowodG
wejw ramach tej wystavly BSZS wy-
stawiono 2'o %. ||oŚć !Ąystawjonych
w k asie uż}tkowej Wynosiokoło 18
%' okres \łykorzystania w hodow|],
z którego rekrutuje się potomstwo
wynosi29 miesięcy'

URSUS von Batu, Sz 1932624

Inbredy:
ODIN Tannenmeise (3 - 3)

URAN Wildsteiger Land (4,5'5)
PAIME Wildsteiger Land (5,5,5,5

.5 '5,

DAX Wionorau (5- 5,5)
(miot Q - Arminius, QUANDO,

QUINA , QUANDO, QUANA, 4,4.
4,41

Oiciec: HOBBY vom Gletschertopf ,
sz 1459356
Matka: VERENA von Batu: Sz
1834230

Pokarana po raz drugi grupa tego-
rocznego zwycięzcy wykazuje bardzo
doblq jednoIitość l dobra Wierność
do typu ojca. Zróżnico\danie pod
wzg|ędem płcidobre, prfy czym prze
waga eżyjednoznacznie po stronie
psów. Propolcje budowy sq prawidłc
we. Zwierzęta sq duŹe' zwiazane ]
rwarte, bardzo dobrze wypigmento-
Wane i pełne wyrazu o dobrej kości'
Grupa wykazuje harmonlczne chody
ze swobodnym wykrokiem i silnym
posuwem. Prfy llykorzystaniu w ho
dow|] na|eł nada|fwracać uwagę na
dtugoŚć zadu' N]ektóre zwierfęta z
tej glupy uzyskały Wysok]e |okaty W
poszczegó|nych kIasach.
Z 476 potomków w wieku !Ąystawo.
Wym, ujętych w księdze lodowodo.
wej w ramach tej wystawy BSZS wy-
stawiono 3.2 %. l|ośó wystawionych
W k|asie użytkowej wynosiokoło 35
%. Okres wykorrystania w hodow l,
z któlego lekrutuje się potornstwo
wynosi 24 m]esiqce'

Inbr6dy;
nre ma

Ojciec: MAX della Loggia dei Mer-
canti, sz 1944110
Matka: ISA vom Ldrchenhain

Przedstawiona o razdrugigrupa ma
dobrq jedno|itość, zwielzęta Wykazujq
doble podobieństwo do typu ojca.
Prfy prawidło\łych ploporcjach budo'
wy doble jest zlóżnicowanie pod
wzg|ędem płci' wieIkość fwielf qt jest
zgodna z wzorcem' ZW]qzanie fwal'
tość psów poplawiła się w polóW'
naniu z poprzednim rokiem, wykolo-
rowaniejest naprawdę dobre' oobra
transmisja grzbietu i dynamiczne
chody uzupełniaja obraz grupy' Na
długość i u|oŹenie ramienia na|eży
zwracać uwagę przywykorzystaniu W
hodowli.
Z 266 potomków w wieku Wystawo.
Wym' ujętych w księdfe lodowodo.
wej w ramach tej wystawy BSZS wy-
stawlono 3,0 %, przy czym grupa w
79 % sk|adała się z suk. okres wy.
korzystania W hodow|i, z którego le.
krutuje się potomstwo wynosi 18
m|es ęcy.

1"''*'a. l'.. s;;*-i lEł ::i"..'



źą.zN|KNt ż7 czERWEc mo1 L5

CARY vom Fieme.eck, SZ
1928363

Inbl€dyI
qUAND0 Aminius 94,5 - 4)

.PALME Wildsteig.r Land (5-
4,s,s,)

(miot q - Arminius, QUANDO.
qurNo - QUANDO, 4,5,5 - 4)

Ojciec: VITUS vom Haua Faron-
kopf, SZ 18734990
Maaka: NAIA vom Figmarogk, SZ
18141€1

Zaprezentowana po raz drugigrupa
Wykazuje dobrq jedno||toŚć, Wierność
do typu ojca Jest rozpoznawalna.
Zróźnicowanie na psy i sukijestrze.
czywiście dobre, po]edyncze zwierze
ta sq Wydłużone, Wielkość z niekóry.
mi wyjqtkami jest zgodna z wzor.
cem. Niewielkie odmiany w wykolo'
lowaniu.. slódręcze u potomstwa jest
długie i nie wystalczajqco sń},vvne,
zady sq krótkie. chody dynamiczne.
Przy wykorfystaniu w hodowli zwra-
caó uwagę na dobry zad'
Z 331potomków W Wieku Wystawo.
Wym, ujętych w księdze rodowodo.
Wej w ramach tej wystawy BsZs \ły.
stawiono 3,6 %. Okres wykorzysta-
nia w hodow]i, z którego rekrutuje
się potomstwo Wynosi26 miesięcy.

NEPTUN von Bad-Boll, SZ
1950513

lnbredy:
QUANDO ArminiB (4 - 4,5)

URAN Wildstoigor Land (4,4 - 5)
PALME Wildstoigor Land (5,5,5 -

9t
IRK A.minius (5,5- 5)

(miot Q " A.mlnlu3, WUANDo '
QUANDO, QUTNA, 4 - 4,5,s)

Oiciecr YASSKO von der Rotsn Mat-
tet, SZ 7389422
Matka: EIBE von Bad"Boll, SZ
1891841

Pierszy raz pokazana grupa Jest jed-
no|ita iw typie ojca . Zróżnjcowanie
na psy i suki jest dobre' suki sa
sucze. zwraca uwagę także dobre
wykoIorowanie' Propolcje budowy sq
doble' Pojedyncfe bardzo duże psy'
przeważajqca ||ość dużych suk. za.
|ety po|egajq na abso|utnej sucho.
ści i zwiqzaniu Wystawionych zwie.
rzqt' chodysa dobre' u pojedyncrych
fwierzat na|eż' życzyć sobie siIniej.
szego posuwu. Przywykorzystaniu w
hodow|izwracaó uwagę na wie|kość.
z 297 potomkóW W Wieku wystawo.
wym, u]ętych W księdze rodowodo.
wej w ramach tej wystawy BSZS wy'
stawiono 6,4 %. Okres wykorzysta-
nia W hodow|i, z którego rekrutuje
się potomstwo wynosi 15 miesięcy.

lllb.b) ZAMB Wienerau

K|MBo vom Mónchb..g' sz
1944340

Inbrsdy!
QUANDO Arminiw (5 - 4,4)

URAN Wildsteiger Land (5,5- 5)
(miot z. Wi €nerau' zAMB.

zrco, 3 - 2)
(miot U. Mónchborg' URK.

ULANDA, 4 - 4)
(miot A - Hainsterbach, AXEL,

ANSCHTE - AXEL, 5,5 - 4)

ojc|oc; JAGUAR vom Mónchberś'
sz 1888241
Matka JULGHEN vom Mónchberg'
sz 1795719

Zaprezentowana po raz 2 grupa sta-
ła się lepszQ pod Wzg|ędem jednoIi'
tości i WielnoŚci do typu ojca. zlóż'
nicowanie na psy i sukijest napraw-
dę dobre' Prfy zgodnej z Wzolcem
wieIkości zwierzęta sq Wydłt]żone o
dobrej sztywnoŚci i zwartoŚcl. Za|eta
sq bardzo dobre kQtowania t}4u z
szerokimi partiami kolanowymi. Po-
dobnie jak poprzednio trzeba zwró
cić uwagę na długość i ułożenie ra
mienia jak również cfęściowo nie
prawidłowy,front. chody sa harmo'
niczne idynamiczne.
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Z 368 potomków w wieku wystawo'
wym, ujętych w księdze rodowodo.
wej w ramach tejwystawy BSZS wy-
stawiono 3,5 %' |]ość Wystawionych
w k|asie uż}tkowej wynosi okoto 31
%. Okres wykorzystania w hodowli,
z którego rekrutuje się potomstwo
Wynosl20 mjesięcy'

Nh 
'eń;"j

'!"1!r""' r.r,a*---

1896a45

Inbredy:
FEDoR ArminiuŚ (4 4)

URAN Wi|dŚteiger Land (5'5 " 4)
(miot Q - Arminius, QUANDO -

QUTNA,5 - 4)

ojcióc: WoBo vom Lerchenhain,
sz La2492B
Matka: IJTA vom F;urstenberg, SZ
1419373

Pokazana po raz trzecigrupa !łyka.
fuje dobrajednoIitość i Wierność do
typu ojca, zróżnicowanie na psy suki
lest wybitne. Przy zgodnej r wzorce m
WieIkośc] propolcje budowy sq pla.
Wid|owe' Doble zW]qzanie i zwartość
odb]ja się róWnieź na prawidłowym
ustaWieniu kończyn przednich' Zady
majq prawidłowE dlugość i ułożenie'
Chody sa dynamlczne o dobrej dlu
gości kroku i dobrej transmlsj i
grzbietu. ||ość psów z k|asy użytko.
Wej powinna być Większa.
Z 557 potomków w wieku Wystawo.
Wym' ujętych w księdze rodowodo.
wej w ramach tej wystawy BSZS wy-
stawiono 3,2 %' ]|ość wystawionych
W k|asie uż}tkowej wynosiokoło 14
%. 0kres wykorzystania w hodowli,
z którego rekrutuje się potomstwo
wynosi37 mlesięcy'

ESKO vom Denuschen Hof, SZ
1994847

Inbredy:
MARK Harc B6ck (4-4)
FEDoR Arminiuś (5'5. 5)

URAN Wildsteiger Land (5 " 4,5)
(miot q - Arminius, QUINA "
QUANA, qUINA, QUANA, 5.

4,5,5)

Oiciec: JANGO vom Fiirstenberg,
sz 1896845
Matka: UNA von Oxal is ,  SZ
1904966
Pokazana po raz pierwszygrupa wy-
kazuje bardzo dobrq jednoIitość i
baldzo dobrq W erność do iypu ojca.
zróżnicowanie na psy isukljestdo.
ble' przy czym plfewaga ]ełpo stlG
n]e suk' Ploporcje budowy sq praw.
dłowe' Wie|kośćjest zgodnia z wzor.
cem, przy czym w poleoynczycn wy-
padkach osiqgnięto granicę WieIko.
ści' Bardzo dobre fwiqfanie izwar.
tośó' lJWypukIić naIeł bardzo dobly
stosunek wysokoścl do długości.
Glębokość kqtowania ty1u u niektó
rych suk jest na granicy. Ruch jest
bardzo harmoniczny f pokrywajqcy'
mi przestrzeń, Wydajnymi chodami'
Przy Wyborze paltnelów w hodow|i
na|eży zwracaó uwagę na wykololo.
wanie suk. Godnym uwagijest zwy'
cięstwo w k asie młodzieży suk W
najwcześniejszych z moż]i!łych termi.
nie,
Ze 142 potomkóW W Wleku wysta
wowym' ujętych w księdfe rodowo
dowej w ramach tej \Ąystawy BsZs
!Ąystawiono 14,1%' okres wykorzy.
stania W hodow|i' z którego leklutu.
je się potomstwo Wynosi 4 m]esiq.

ODIN vom Hirschol, SZ 1925447

Inbrody:

-ZAMB Wionorau (2 - 3)
PALME Wll&toigor Land (5- s)
(miot q - Arminius, QUANDO "
quaNDo, quaNA, 4 - s,5)

Ojciec: NERO vom Hirschel, SZ
1783907
Matka: CANDIE von der Wienerau.
sz 1434276

Pokarana po raz 3 grupa wykazuje
jak iW pqprzednich atach dobrqjed
noIitość, wielność do typu ojca irof'
poznawa ne flóżnicowanie na psy ]
suki. Zw]elzęta sqwydłużóne o zgod.
nej z Wzorcern Wie|kości i doblym
zw]qzaniu sztywności i zwartości'
Zastrzeżenia dotycza jedynie katowa.
nia przodu, Chody sa dynamiczne,
Z 466 potomków w wieku wystawo
Wyrn' ujętych W księdze rodowodo
wej w ramach tejwystawy BSZS wy
stawiono 2,6 %' lość Wystawlonych
W k|asie uż}tko\ńJej Wynosi około 20
%. 0kres wykorzystania w hodowll,
z którego rekrutuje się potomstwo
Wynosi27 miesięcy'

JANGO vom Fiirstenberg, SZ



Hhagadahls AREX, sz 20oa846

Inbredy:
FEDOR Arminius (4 - 3)

QUANDO Arminius (5" 5)
URAN WilGteiger Land (5,5 -

4,5)

Oiciec: WOBO vom Larchonhain,
sz La23g26
Matka: Winecke"s VANTA, N
20562/93

Zaprezentowana 2 grupa wykazuje
dobra jednoIitość z dobra Wiemościq
do typu ojca' Widać zróżn icowan ie na
psy i suki. Zwierzęta sq wyd|użone'
Zw]e|zęta sq duże ' ma]q dobre kq'
towanie przodu i bardzo doble tyłu'
Długość i ułożenie zadujest dobre'
W na.jwiększe] części na|eży poczy.
n]ć zastrzeźenia co do praw dłowo.
ścifrontu' chody sq bardzo halmo.
niczneT dobra transmisja grzbietu.
NaIeŹy doprowadzać sukiz absoIut.
nie plawidłowq strukturq przodu'
Z 264 potomków w wieku wystawo
wyfil' ujętych w księdze rodowodo'
wej w ramach tejwystawy BSZS wy'
stawiono 9,8 %. ||ość !łystawionych
w k|asie użytkowej wynosiokoło 7,8
%. Okres wykorzystania w hodowli,
z którego rekrutuje się potomstwo
Wynosi 17 miesiqce'

Tłumaczenie z sv zeitunq:
wiesłcllłl Ziemeckź

I

ĘczN|KNr 21cfERWEc 2ao1 L7

onkurencja tajest nie tylko
najbardriej widowiskowym

Kmrentazdokmkurcncii
,,rcprcduktor i jego potonstvro"

W końcowej fazie opisu potomstwa
podaje s ięjedynie kiIka uwag co do
kryter iow, jak e powinny spelniac
suki doprowadzane do danego sam
ca. D a ułatwienia orientacji poszcze
gó|ne reproduktory przyporf qdkowa
no do l in i  hodowlanych. Od wielu lat
obowiqzuje podział na trzy główne
linie: lvlutz Pelzt erfarm , Canto Wie-
nerau, Quanto Wienerau.
Linię Mutza nazywa s ę również |iniq
do|nq, jako że jej odgałęzienie od
pnia rodowodowego nastqpiło naj.
WczeŚniej' od Hette|a V' Eckelmalk
i  na wykresach l ln i i  umieszcranajest
po prawej stronie na doe, a dwie
pofostałe | iniami górnym ' W po
szcfegó|nych I iniach dokonywany
jest jeszcze podział na odgalęzienia'
Kryterium tego podzialu stanow bez-
pośredn plzodek W iniimęskiej' czy|i
ojciec danego reprod!ktora. Jest to
zatem podział nie uwzg|ędniajqcy
zupełnie pochodzenia matki ani też
nie uwzg|ędnlajqcy inbredów, a W ęc
bardzo uprosrczony, Zatem przyplsa-
nie reproduktoróW do posfczegó|.
nych | ini  pownno być znacfnie bar.
dzlej rozbudowane, Trzypokoleniowy
lodowód podany p|zy każdyn z rc.
produktorów ułatwi dokładniejsze ich
pe|nego powiqzania z poszczegó|ny.
mi l in iam,
co roku rodf i  s ię w Niemczech od
20 do 30 tyś' szcfeniqt, ]ość repro.
duktorów przeklacfa 1000, zatem
Wydawałoby s ę' że baza hodowlana
jest bardro szeroka, Ale nie wszyst-
ke z nich kryja podobna ] iośc suk ]
jeieli przeanalizujemy pochodzenle
tych 32 reproduktorów, które zapre.
zentowały swe grupy potomstll/a na
ostatniej wystawle, to okaże się' że
mamy do czynienia z bardzo dużym
fagęszczeniem krwi' Na te 32 psy
jedynie 1 jest wyhodowany bez in
bredów, a z pozostałych ty|ko 5 nie
jest rinbredowanych na Urana. ,,Wi-
nić,, można za to przede wszystkim
Urana ijego niesamowitq siłę gene.
tyczną oraz preferowanie na Wysta.
Wach psóW i suk na górnej granicy
wzrostu. W e]e psów oprócz inbledu
na nlego jest róWnież zinbredowana
na jego matkę Pa|nre, gdyżjakWia'
domo była ona jednocześn e matkq
miotu Q - Arminius (Quando, Quana,
Qu]na, Quino), który powiafał f sobq
te trzy jnie.

elementem wystawy śW a'
towej owczalków niem eckich, a|e
róWnocześn e najważniejsfym inaj
bardzlej objekty/vnym sprawdzianem
stanu hodow|i i jakośc czołowych re
produktoróW o jakości reprodukto-
ra oprócz wystawionego W danym
roku potomstwa śWiadczytakże i|ość
wystaw, na ktÓrych zaprezentowa|
swoje potomstwo. Psy' które nie
majq dużej ''siły 

genetycfnej'' z re.
guły pokazujqtakq grupę ty ko w jed.
nym loku' |ub w dwóch ko|ejnych
atach, Zaprefentowanie plerwszej
glupy fwiqfanejest z reg!ły z wysokq
|okatq, jakq osiagnqł dany p es na
Wystawie ŚWiatowej W k|asie mło
df eŹy ub młodych psóW. Do takie
go młodego psa' z chwi|q Llkończe.
nia przez niego dwóch ]at ' jeźdfidość
dużo hodowców ze swoim slkami
spodfiewajqc sę dobrego potom.
stwa' Weryfikacja oczekiwań nastę.
puje na ko|e]nej Wystaw e' Jeżeligru.
pa potomstwa znaldzie uznanie u
hodowców to do takiego reproduk.
tora LrstawiajQ się ko|ejki. JeżeIl nie,
pozostaje jedyn e w statystykach.
Srednlej k lasy reproduktor jest w
stanie zaprezentować swo]a grupę
)eszcze ptzez owa, rrzy sezony, po
cfym 'moda'' na n]ego końcfy s]ę
ona sam znika z wystaw Wybltne
reproduktory pojawiajQ s ę 2e swo.
im potomstwem przez kilka ko ej-
nych Iat' AbsoIutnym rekordzistq jest
tuta] URAN v. Wi|dsteiger Land' któ.
ry jako reproduktor występował 9
razy' od 1984 roku' kiedy to został
rÓWniez po raz pierwszy zwyc ęzcq
świata, aż po 1992' kiedy to jako
juź 11.|etni pies szedłjeszcfe pełen
wigoru prowadzqc swojq grupę'
Przez 8lat swoje potomstwo prezen
tował Jeck V. Nol icum. a przez 7
Fanto v, Hirschel,  Zamb v,d. Wiene-
rau i Ulk v. Arlett.
W konkurencj i  tej nie wyłania s ię
zwycięzcy. Uprzednio dzie|ono leplo.
duktory na kiIka grupjakośc owych'
0d 1995 roku zaprzestano tego
podziału wychodfac z założenia' że
sami hodowcy potrafiq na podstawie
og qdanego potomstwa ocenlć re.
produktola i okreś|ić moż|iwość Wy-
kolzystania go We Własnej hodow|i.
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Quandojest ojcem Odina v. Tanner

Quana jest matka Ce||o V.d. RÓme-

Quina jest matka Marka v'  Beck i
YAGo v. Wildsteiger Land

Jeck v. Noricum jest wnukiem lJra

Ximon v. Dan Alhedy"s Hoeve oraz
l]|k V' Ar|et sq prawnukami Urana
Te inbredy Występuja zazwyczaj W 4

5 poko|eniu' a więc u potomstwa

tych reproduktoróW już zan]knq' Po
jawiq się Wplawdz'e nowe, ale chyba
przez kiIka Iat będziemy obserwowaĆ
tendencję do ponownego roszerzenia
bazy hodow anej i zwiqzanega z tym
da|szego rozgałęzian]a s ię drfewa
genea ogrcznego.
Powracajqc do podanej uprzednio I cz
lry reproduktoróW na|eŹy wziqć jesz
cfe pod uwagę wylaŹn e Występu]a
ce zróżn]cowan e hodow|i na hodow
|ę psów wystawowych i  hodow|ę
psów sportowych. JeżeIi polównamy

2 soba te oba drzewa genea|ogicz
ne Wywodzqce sę przecieŻ z tego
samego pnia to spotykamy się z fu
pełnie innym głównym i odgałęfien ia
mi' W następnyrn numerfe przedsta
W ę psy z Bu ndess iege rPrufung oraz
drzewo geneaIogiczne tych psóW'
N etrudno zauwałć, że u psów spol.
towych linie Canto i Quanto Wiene-
rau sa reprefentowane bardzo mizel.
nie.

wiesłaul ziemecki

Międzynarcdowa Wystawa cAclB
ti2 -13,05.2001 - Norym berga

jqco duży' ustaw ono na zewnatrz, na
asfaIcie, jednym bokiem plzy|egał do
śc]any ha| ' Pozostałe, bardzo małe
ring dla innych ras ustawiono w
dwóch ha|ach, w których najwięcej
rn ejsca fajmowały o|brzymie sto-
iska z karmarn i  psimi akcesof ia

owczarki sędziował jak zawsze bar.
dzo sprawnie p,Er ich Orsch er. W
katalogu podano tylko trzy klasyl
młodfieży' otwartq uŹy,tkowq' przy
czym sędzia skon']entoWał k asę
otwańq' jako k|asę młodych psów
suk' ocen ał Według reguIaminu sV'
zatem W k|asie młodfieży i młodrrch
na]Wyższa była ocena ba|dfo dobla'
zgłoszonego W k|as e otwaltej psa
sukę w wieku powyżej 2 at bez Wy

srkolenia oceniano oddzielnie, Pies
otrfymał ocenę dostateczna, a suka
doblq. Ujęta W kata|ogu w k|asie
młodziezy suka w wieku 9 m]esięcy
została oceniana oddfieIn]e jako re.
prezentantka k|asy młodzikóW' Nie
było W ogó|e Wniosków cAc' odpo
Wiednik naszego CWc' PoróWnan e

odb}ĄVało się W ten sposÓb' ie We
zwano psy suki z pierwsfq okatq,
które były ljęte w kata|ogu w k|as e
otwartej iużytkowej. a|e ponleważ
te f k asy otwartej nriały]edyn e oc€.
nę bardzo dobrq, w]ęc n e mogły być
poróWnywane i cAcIB automatycznie
otrzymał pies i suka z k|asy użytko.
wej f |okatq pielwsfq' ogó nie b]o.
rqc stawka nie była nafbyt s i  na'
WyróŹniały s e wyraźnie cztery zw e.
rzęta: QL]ANT|']M V' Alm nius' KAT|N.
KA v.d. Wernburg, XEVIN Matador i
KATY v' Glonachta i one zasłużeni€
wygraly swoje k|asy' W k|asach użyt
kowych psóW i suk poziom był bar
dfo przeciętny z pewnoŚcia na nor
malnej wystawie SV te psy i suki nle
zna|azłyby się w czołóWc€' I tak p|ak
tycznie jest na wsrystkich wysta.
Wach międzynalodowych W Niem-
czech. N]e ciesfq s ię one popu|al
nościa Wślód owczar|arzy. Ae |az
można było pojechać i  na Własne
oczy fobaczyć to' o czym się od daw
na słyszało'
A oto wynlki tej wystawy

44lyoXER (la ąoRAWąnbug

1E r Nol swand TEssYWe gńbei)

1G OU.EN I wredei,om sf2o27r5

lRoc{oa!{sdo tuoRAtudswE4

a terenach Tórgow W Noryrn
berdze odbyła się w dniach
12 13'05 br Międzynalo.

dowa Wystawa CACIB. Z zaciekawie-
niem pojechałem na r ią'  aby nie ty|
ko zobaczyć psy' ale i poróWnać jej
olganizację f podobnym wystawam

o e u nas wystawy międzynarodo.
We sa wydarzeniem na ska|ę dane.
go m asta' gdzie widać p|akaty |e
klamowe i gdzie już przed telenem
Wystawy czuje s ę jej atmosferę to
tego W Norymberdfe nie było' Do
b|fe był ofnaczony dojazd' gdyż od
autoŚtlady były Wyraźne drogowska.
fy na Targi, a k ]ka skrzyźowań przed
parking em um eszczono dodatkowe
tabl ice z napisem CACIB wizerun-
kiem psa' opłata za parking 7 DM'
Po wejściu na wystawę f trudem fna'
azłem wciśnięty W kat ha i  sto ik '
przy ktołym Wydawano kata ogi' Na
wystawę fgłoszono około 1500
psów' w tym 36 owczarków niemiec.
k ch. Ring dIa owczarkÓw' wystalcza

' \ ,  ou 
^r 

v.! ,
ofdbcnspel r nEBłul
o7o (VAL uM Amfils BABŚ| Bru*el We l]
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wiesłau Ziemecki
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5Dń@A:.skdi.lowĘóna

lll Zawody Noworoczne Psów obrcńczych i
Towaą1sz4cych

Katowice, 3/4,O3.2OOL
NajIepsfy pies w ćwiczeniach
obrończych: FALco orehova A|ei
(owczarek belgliski)

Wyniki:

1. XAVIER Berg am Ort
owczarek niemiecki,
przewodnikr B. Ryl
A:93. B:80, C: 93.5, RMEM:
256.5

2. ZORA Psi Kantor
owcrarek niemiecki,
przewodnlk: L. Pisarczyk
A:9A, B:80, C: 87, RAZEM:
265

3. HETMAN DRBes
owczarek niemiecki,
prfewodnik: J. Wiatrowski
A:95, B: 74, C: 49, RAZEM:
263

4. WIK
o\łczalek n em ecki,
przewodn k;WoIiński
A:88, B: 76, C:96, RAZEM:
260

5. KONDOR v,
Foumiermiihlenbach
owczarek niemiecki,
przewodn k: A' Domański
A: 82, 81 81, C: 94, RAZEMI

6, FALCO Orehova Alei
owczarek be gijski malinois,
przewodnik: J, Lenard
Ar 92, B:62, C:99. RAZEM:
253.5

7. GUMP FOREST Traho
owczarek nlemieck ,.
przewodnlk: DEbrowski
Ar 93, Br 50, C:95.5, RAZEM:
238.5

opracowanie wyników wystaw :

Ioanna Dot.ąńSka

Wyniki Konkurencj i  IPO l l l

sędziowie:
' PRACAWĘcHoWA:Mleczys|aw

Mateja
' PosŁUsZENsTWo|Małgorzata

Starkiewicr
'  ćW|czEN|A oBRoŃcfE:

Leszek Salamon

Pożolanci Iicencjonowani:
'  Dariusz Kmieclk
'  Mariusf Ryndak

Llcfba startujqcych psó\d: 7
L cfba za|iczonych egzaminów IPo
l l :5

Naj epszy pies W pracywęchowej:
zoRA PŚi Kańtor (owczarek
niem.)
Naj epszy pies w posłuszeństwie:
KONDOR u Fourniermiihlenbach
(owczarek niem.)
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l]echaI do Wrocłavv a owcfalka
!./' rze z całej Po|ski oraf z cfech,
słowacji i Niemiec. Tradycyjnie już do'
piśała pogoda' W przeddf eń wysta.
wy na teren e campingLr na Stadio-
nie Ol impljsklm wystawcy spotkal i
s ię przy ogn sku igr i||u. Można było
W rn łej atmosferze porozmawiaó,
podyskLJtować' zjeść kiełbaskę |ub
sfaszłyk zapijajac kufem piwa, a
także potańczyć przy dźWiękach ka.
pe|i '  Jak co roku ten poczęstunek
byłd awystawcówbezpłatny'
Na Wystawę fgłosfono 195 psóW ]
suk a wystawiono 151. Psy z klas
młodfieży, ]uniolóW, otwarte.j i użyt
kowej sędziował p' Hans.Peter Rie
ker' sLJk z k as młodzieży, juniorów,

1o.cwc MoET D! Ma{o (M^xoN tr^
2 D ArAN Wo] Bas 1Hoss V&ańb| BRAWą'6anMWPlsl!nk Kkm t|i
3 D io3BYBohemaAłolUL(tr^ldl
4 o BoNNYxmhlNERovHohenDcł

suk| k|asa lblkoła ' 3rdn' o' kd'er.fun9
t D'cWc AusMfwFboAke]Ddm} Ńore(erDo n'vl 'LBaidoisk

AcflAueum BEn sFd w. ]gU) M D 3Ńń
. D XENI!Momhe€1KMBÓVń rn!

Pł k|.3. chińp]dnół. śęeb E ś|iwb
NNYBrebeamse.'ASTRARy!M+ra)!ł R (qskla

slk IasadalipÓióv *d.aP ślłka
osfrq PAn f Rosdrt M r.RdfeNsk

2 D BERAcai sBa]e!1zBÓ]AErAUeu

.NBod) M'sciśaWs|

lBoi1ATHostHamb3.ib.LoN^trcńla)łl M Laso*

lV Dolnośl4ska Wystawa owczarków Niemieckich
03.05.2001.Wtocław

--Ei=

ot\łariej iuż,{kowej p' otto Kórber.
Ahrens, a pozostate k|asy psów i
suk tj. szczen]at, rnłodzików, cham.
pionóW weteranów p' Piotr sIiwka,
u którego sędziowskiegzam n prak.
tyczny fdawa| p' Krzysztof Dobrzań.
ski '  W tamy nowego sędziego
owczarkóW nlemieckich' Sędz]oWa
n e odbywało się lóWnocześnie na
trfech r ngach, ale organizatorfy za,
dbal , aby ocenyw ruchu nie byly prze
plowadzane lównocześnie' Zatem
Wystawcy mog i faprezentować swo.
te psy, a kibice mogl spokojnie prze-
chodzac od.jednego ringu do dlugie'
go obejrzeć rywa lzację Wsfystk ch
wystawionych psóW RJ^/va|lfacja by|a
zaclęta, ae plowadzona w sposob
sportowy. Pierwsze trzy psy isukiw

kaźdej k|asie otrzymały oprócf me
daIitakże puchary, a więc zwycięzcy
schodziIiz ringów W pełnl usatysfak.
clonowani,
DoInoś|Eskie wystawy owcf alkóW
niemieckich uważane sq ]ednogło.
Śnie za drugle pod wzg|ędem rangi
wydarzenie owczarkarskie w kraju po
wystawie klubowej. Jak najbardziej
fasłużenie' Wystawa tej rang] nie
mogła bys]ę odbyć bez o|brzymiego
!łkładu pracy organif atoróW którzy
zarówno zapewni ijej sukces spor.
towy jak i finansowy prfef prfyciq.
gnięcie sponsoróW imprezy. Komisa.
rzem Wystawy byta M]rosła\rya
Szmyd, gospodarzem - Ryszard
Szmyd, sekretarzem - Dagmara Wi
chłacf a uzupełnia|i ]ch Ma|gorzata i
Adam Boratyn' Aneta Bi| ińska' Da.
l iusz Byłeń' Joanna i  Ireneusf Kaja.
kowie, G0nter Korszek, Ewa Kubrak,
stanisław M]cińsk. Zygmunt Pio.
trowski i zdzis|aw Tamu e\ł]cz' Na.
|eży im serdecfnie podziekować za
ich pracę i pogratu|ować sukcesu or.
gan facyjnego' W plzyszłym roku V
DoInoś|qska Wystawa o!łcf arków
Niem eckich pIanowanajest róWnież
3 maja i olgan]zatorzyjuż teraz ser
deczn e na nia zapraszajq ws4/stk ch
ambitnych W|aśclcie|i i hodowcóW

A oto vvynikiwystawy:
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nej wystawy psow PtzeProwadzona
zostanie próba lowelowa i icencja
hodowlana dIa owczalków niemiec'
kich. 0bydwa egzaminy przeprowa-
dziznanydoblzew Po|sce sędzia sV
z Berlina Franr-Peter Knaul,
Pan KnauIjest kórmaistrem w Lan'
dzle Berlin-Branderburg, co oznacza,
że rna uprawnienia do przeprowa-
dfeniatych prób zgodn]e z przepisa
M] SV.
Psy' które po4,t!Ąłn]e zdadzq kórung'
będq zarejestrowane w księgach
hodow anych SV będQ mogły rów.
noprawnje konkurować na wysta.
Wach sV' Jestto szczegó|nle ważne

Kórung - licencia hodowlana SV w Zakopanem

dniach 34 s ierpnia
2001 w Zakopanem
ptzy oka4i arqarizowa

d a psów startu.jqcych W k|asie uż}t'
kowej. D a psóW stalsfych niż 3,5
roku kórungjest wymagany by uzy.
skać ocenę' 'doskonałq', '

By pies mógł prfystqpić do kórungu
sV mus] być spełnione szereg wa
lunkó!ł' PoniŹej plzedstawiamy te
najbardzlej lstotne:
1' Właśclcle| psa !]!9i być cfłonkiem
sv.
2' Do Iicencji W 2oo1 roku przystę.
pujq psy nle posiadajace I]cencj i ,
urodzone W 1999 roku ] Wcześniej'
3 '  Pies musi być wplsany do ksiag
hodowlanych SV lub innych urnawa
nych prrez SV.
4. Pies musi mieć zdany egzamin
schH Iub ]Po, z ocenq zobrony mini '

mum 80 pkt..
5. ocenę wystawowa przed sedf ą
SV - minimum , Gut ( .,dobra ).
6. Pies mus] m eć Wynik prześwie.
t|enie na dysp|afję ,'a''' czy Według
nomenklatury SV:,,normal",,,fast
normal" ub ,,noch zugelassen",
7' Prześ!ł]et enie mus] być Wykona
ne w Niemczech lub w innym kraju
posiadajqcym umowę z sV o wzajem.
nym uznaWania przeświet|eń.
13- Zdana próba rowerowa (AD)
przed sędziq SV.
szczegółowe przepisy dotyczqce
kórungu w 2001op]sane są nume
rze a/2OOt SV Zeiturg.

Zgłosfenie na kórung mu5ibyć prfe
słane plsemnie najpóźniej na 7 dn]



s|ĘczN|KNt 21czERWEc 201.1 25

prfed ' Folm u Iarz zgłoszeniowy załq
czony jest do numeru 2/2001 SV
Zeitung.

Oto kilka uwag iporad istotnych dla
poIskich hodowców.
' utrata członkostwa sV powoduje
utratę |icencji sV. czy|i trfeba płacić
skladki.
u psóW 'fame|dowanych'' w Po|sce

egzam ny |Po zdane prfed sędziq
pracy FcI sq uznawane
Wyniki eefam inów wpis)Ąvane sq do

ksiqźeczek', Bewertungsheft ''. War'
to się W niq zaopatrfyć.

Licencja składa się zoceny,,na stój,'
w ',W ruchu''' podcfas której sporzq.
dzany jest dokładny opis psa' pomi+
lu iWażenia psa' oraz dwóch prób f
obrony według regu aminu schH1:
''ataku zza namiotu'' i 'próby odwa.
gi"' Przy pierwszej próbie ]est waż.
ne by pies szedł do namiotu bez
smyczy. Pies, który ',nie 

puści'' fda.

je egzamin, ale wpisy/vane jest to
do oceny.

Na egfaminie na|eży przedstawić
oryginalne dokumenty: rodowód'
ocenę z wystaw (,,Bewertungsau
sweis''), książeczkę Wyników (,'Beur'
teilungs und Bewertungsheft"). le-
gitymację sV' W przypadku poprawy,
odnawiania Iicencji róWnież |icencję
(,,Kórchein,,).

Kuba Makareuźcz

Uczestnicy pńby ro-
wercwei i kórungu
Zakopane 2OOO

Próbę itesty przeprowadzit niemiecki sędzia sv
fheo Luglbaua|, a pozorował Marck Ftyc (pozo.

rant licencjonowany)

W tym roku płóbę rowerową i licencję kórung plzeprowadzi niemiecki sędzia sv Hans
Pete| Nanul. odbę.lzie się to w dniach 34 sierynia. zg!łoszenia płosimy przysyłać do

oddziału w zakopanem do 20' Iipca.

Szkobne przez nos psy osiqgoig doskonale wyniki na
zo*odoó kroowych i n i@7norodo*ych :
- szkolimy wg. ZKwP
. szkobnio kończą się egzaninen związkowyn
' przrgotowr*uieny do przeglqdu hodowhnego

Zaklod Szkolenia Psów ,,FRYC,,
Psy otl |.3 lat wyklzolqo dużq wiidność i
lhęć przynoszcnio łóźay<h plzedmiotów
XUPlĘ.

Mqrek Frvc
tel, 0ó0l 5l5 707

Lotnisko Muchowiec 0501 5?2 133

l.

mieisce: Kotowice;


