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psychologii
psów-część
Podstawy
l
narządówwewnętrznych'odeblane mlastodruchywarunkowe
( nablte),
prfetwe
powstajqcymiw
bodŹce
u|egajq
w
receptorze
sq
reakcjami
| \|
ciQgu
| !
^ -^ ^ :.
rzenluw tzw. potencjałe|ektryczny, łcia osobnicfegopsa imajqcharak'
psów' reagowana W taki a nie ]nny który W postaci serii impuIsóWner. ter zmienny'W 2a eżności
od miej'
sposób na doc erajqcebodźcez oto. Wowychprzekafj,lvanyjest wzdłuż sca ośrodkowego
uktadunerwowe
czenla. Psy niejednokrotniezaska- wypusteknerwowych(dendr),ty
i ak- go' W którym podnietyu egajq ,,obkujEwłaścic
e|iswoimzachowaniem sony) do ośrodkowego
ukladu ner. róbce''(prfetworzeniubodźcówdo'
slę w różnychs}tuacjach'za przyktad Wowego,czy|irdzeniakręgowegoub środkowych
na V]ykonawcze),
rozróż.
niech posłużyskye teriel, który po mózgu' Docierajqcainformacja(pod. n]amytrfy pofiomyczynnościowe
mó
śmiercl\ń]łaścicie]a
szedłna cmen' nieta) do ośrodkowego
uk|aduner. 4!u: pofiom rdzeniowy,poziompod
tarz za jego trumnq - sprawiajEc wowego pod ega ,,obróbce'' czy|i korowy,poziomkorowy,
po stracie przetworzeniu
podnletczuclowych
WrażenieL]boIewania
na
pana' Dz ęki Wyostrfonymzmysłom podnietyWykonawcze
(ruchowe),
któ
l. Poziom rdzeniowy.
potraflqdoskona|eodgad}4/vać
nie. re nrzekazylvanesE drogą odŚlod.
Miejscemprzetwarzania
docierajq
zwyk|esubte|ne, podświadome
sy. kowq do narfqdóWWykonawczych'
cych
informacji
sq
segmenty
rdzenia
gnały|udz]'ktÓre oznaczać mogq| Narzqdami wykonawczymimogqbyć:
kręgowego'
do
którego
docierajq
in.
przyjemność,
fmartwiene, złość, m]ęśnie
szkie|etowe,mlęśniegładformacje
bqdź
segmenty
sqsiadujq.
jakie.jś
zamiarWykonania
czynności' kie' gluczoły'W Wynikuoddziab,!Va.
ce. Generaniewszystke reakcjerLrcfy zb iżajqcesię niebezpieczeństwo. nla bodźcana organifm powstajez
chowezachodzqce
napozlomie
rdze.
PotrafiqWyczućzb|iżajqcysię atak jego stronyodpowiedź
' Takqautorna n a kręgowego
sq reakcjamiautoma.
epUepsji,u l!dri chorychna cukrry tycznqodpowiedŹ
organlfmL]
na okr+
tycznymi,
czyliodruchami
berwaruncę _ atak śpiqczki'a nawetzb|iża. ślonybodziec
] przyLrdfiae ośrodko
kowym rdzeniowymi.
Przykladem
]qcy s ę fawał. |nne psy stano!łlq WegoukładunerwowegonazyĄVamy może
być:odruchdrapania,
odruch
proo|emplzez aglesyłVne
zacnowa odtuchem.Dlogę,jakq przebywa
odruchkolanowy,
odPodeszwowy,
nie się zarównow stosunkudo osób impuIsWywołL]jqcy
odrLJch
okreś|amy
prosto!.Jn]kó!.J,
ruch
napięcia
mięsni
ot)cych,jak i właścicie|i'
Psychicfne łUkiomodruchowym.
mechanizmy
zachoWań
się Wznacz
nej mielfe sq poznaneiw|aśnie
im
ten artykułjest poświęcony.
zoopsy
chicrne zagadnieniepotraktowalem
Wyblórcfo,w sposób skrótowy,aby
Ef€kto/
byłyjak najbardziejdostępnecz!,te|.
nikom'.l\4am
nadzieję,żeporuszane
plob|emyułatwiEzrofumlenie Wła.
Efektor
snychczworonogÓw'
Na organ]zrnze środowiska
oddzialiĄVa.jq
substancjefif]czne,ch+
miczne Iub e]ektryczne,które okre' schemat łukuodruchowego(bezwa.
opróżnanie pęcherfa moczowego,
Ś|amybodźcami
np.:fa e dźWiękowe, runkowego)
defekacja, erekcla, ejakulacja.
fa e śWiet|ne,
ternperatura,enelgia, 1. droga doślodkowa(doprowadfa.
Wspomniane
odrUchymogqpodIegać
zwiafkichemlczne,substancjezapa. jqca)
Wp|yl'/om
modj,4ikacyjnym
wyższych
chowe'.'Bodźce
dzlała]q
drażniqco
na 2. neuronpośredniczacy
poziomóWrnózgu'
rozmieszczonew organlrmierecep- 3. oś|odeknerwowy
tory (nerwowestrukturyodblorcze). 4'
d|oga
Wyprowadfajqca
W za]eżności
od rodzajudziałajqcych (odśrodkowa)
||.Niższypoziommózgo
czynnikóWWyróżniamy
różnerodzaje 5'6'7. droga odśrodkowa
układu
wy (podkotowy).
receptoróW,np': czuciowe,smako. autonomcznego
obejmujeon wszystkie częściana
we' słuchowe,\ń]flokowe'
8' rdzeń kręgowy
tomicfne
mózguoplócz korymózgo
organifmpsa odb]eralównież
pozlomie
wej.
Na
tym kontroowane
bodźceze środowiska
wewnętrzne.
odruchy b€zwarunkowe ( wro
sQ
Wsfystkie
mimowo|ne
czynności
go. Rozmieszcfonereceptofyw or
dzone)sq zawsfetymi samymileak
organ]zmu'
Następuje
zamykanie
ganizmle lnformowanesq o stanie cjami na ten sam bodfiec, sq nie.
naplęciamięśni,
ścięg]en,
stawówi zmienneWciqgucałegożycia'nato łUkówodruchowych.prostychodru
jacym fagadnieniemjest
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chówwarunkowych,
takich,których stałyone WykorfystaneW tresurze tych prostycheIementówinformacyj'
(przetwórcze)
ośrodki
kojarzen]owe
nychz okreś|onymi
czynnościami
or.
znajdujqsię na tym pozlomieczyn Przykłady
odluchówwarunkołrych: ganizmu,
nościowym
mózgu'Przykłady
|okai
E|]minacja
skakaniana właścicie
a,
|stniejq w korze mÓfgowej
poziomu
poprzezucisk stopq nav|nełapy róWnieżstreryasocjacyjne(kojarze.
zacjiważn
iejszych
ośrodkóW
psa. Bodziecczuciowyznajdujqcy n]owe),które odpowiedzia|ne
po0korowegol
są za:
ośrodki
|ezacew obrębierdzenia
się w skórfe doprowadzanyjest prawidłoWq
interpretac]e
i znaczenie
przedłuźonego
do oŚrodka docierajqcych
] mostkontro|uje: drogq dośrodko\dq
bodźcóWza gromadze.
ciśnienie
krwil oddychanie'
bó|u W podwzgórzu (następuje n]einformacjidocierajacych
z narfq0środki
|eżqce
Wobrębiemóżdżku,
koordynacjaskolarzenlowaz dów zrnysłóW
oraz fa procesyucze
rdzeniaprfedłużonego
mostu i
ośrodk]emruchowym)] pies nla slę i pamięĆ.
śródmófgow]a
kontro|uje
utrzy
zeskakuje. Występuje tu
Procesyanaliry,synteryi aso
psom rofróżniać:
manieróWnowagiciała'
eliminacjaodruchu skakania cjacj]urnoż|iwiajQ
przezskojalzeniebóLowe'
0środki
W obrębiemóżdżku'
śród
dźwięk]'kształtyprzedmiotów,podjądraprzedsionkowe op]sy\,Vany
mÓzgowia,
Wyżejodruch Wydzie|a' sta\łoweko|oryoraz rodza]'e
ruchu'
go odpowiadajq
za koordynacje
n]a śiny na dŹW]ęk
dzwonkalub
zapa aniecferwonegośWiatłajest PrfykładyI
ruchoWqcałegociała,r0chy
gtowqi luchygałekocfnych'
odruchemwarunkowyrn
złożonym, Psyodróżn]ajq
dźw]ęk
różniqcesię
gdyżzachodzitu kore|acjasko]a.
mo'
o 1/8 tonu' Potrafiqrozróżnić
0środki
rdzena plzedłUżonego,
a, podwfgórfa
rzeniowamiędzyośrodkiem
wzro.
d Ęaniao częstot|]Wości
np.8o0
stu,ślódmófgow
kontro|ujq
ku |ubsłuchu'a ośrodkiem
wy
drgańls od 812 drgańls' psy
i ciałamigdałowego
prrewodu
pokarmowego. dzie|ana śiny.
odbierajq
drgania
o
fLrnkcje
podwfgórfa
i Lrkładu
Iimbicf. . NaukasiadaniaprzyuŹyciubodź
cfęstot|lwości
40tyś.drgań/sa
oślodki
cóW czuciowych(dotyku ręki w
cfłowiekdrganiado 20tyś./s
negoodpowiedfiaIne
sq fa reak.
(z|ość,
oko|cy |ędźWiowej
z jednocze'
udelfeniataktomierza
cje emocjona|ne
strach'
- RozlÓźniajq
podniecenie,agresję,prfytom.
snym podciEganlemsmyczqgło
o cfęstoścuderzeń96/m]n.od
wydo góry)jestodruchemWarun'
100/min.
ność'
reakcjebó owei uciecfki)'
prostym.Skojarzeniena
kowym
'
odróżn
ajq kszta|tynp. kolo od
.
powstajq
stępuje międzyośrodkiemdoty
er psy.
odruchyWalllnkowe
nkovvych, ku a ośrodkiemruchowympo1o.
Kolor szary od czarnego lub
nabafieodruchów
befwaru
łukuodluchowe.
żonychna poziorniepodkorowym'
białego'
d|ogawykonawcfa
go bezwarunkowego
a|e z użyciem ' Prfedmioty poruszajqce s]ę
Iwarunkowego . Ta sama czynność,
jestWspóna.Wydzie|anie
przez
śliny
sygnałudŹWękowegoIub!łzroko.
fgodnie z luchem Wskafówek
psa]estprzykładem
wegowytwarzaodrucnwarunko'
zega|a od przednriotóW
odluchubezwa.
prfy
poluszajqcychsę w stronę
Wyzłożony'
Kore acjaskojarzenlo.
runkowego
autonomicznego
pobielaniu
pokarmuorazczęśc]q WamiędzyośrodkiemsłuchuIub
plfeciwnq.
ja k
po
Wfroku(poloźonych
W korze mó
Zarównod rog]Wstępujqce
składowq
odruchuWalunkowego
fgowej a ośrodk]emruchowym izstępujqcezwanesz akami nerwousłyszeniu
dzwonka'Powstawanie
poriomupodkorowego,
Wymlplowadfa ub odprowadzajqz
tychodruchówuwarunkowane
]est
kory mózgowejinfolmacje przef
skojarreniem
odruchu
bezwatunkoprzez]ego
Wego.Wydzie|an]e
ś|iny,
ośrodkipodkorowe,W którychto in
ośrodek
z ośrodk]em
słuchowym |||.Poziom wyźszymó- folmacje pod egają koordynacji.
po. zgowy (korowy).
(dźWięk
podwpłiĄlem
L]praszcfajQc,
ośrodkipodkorowe
dz!łonka)'
karmu(miskapokarmu).
Powtarza- Kola mófgowakontro|uje'koordynu. pełniąro|e koordynatoradocieraja
prowadzido wy. ]e i gromadzi nfolmacje tworzqc cychi fstępujacychnfomacj].Wspól
nie tychczynności
kolo!Ąrych
f ośrod.
dzie|an]a
ś]nypo usłyszeniu
same. ,,bank nformacj],'będqcypam ęciq działan]e
ośrodkóW
podkorowym]
płyngo dzwonka,Omawianeodruchy psa, Jest odpowiedrlalna
kami
Warunkuje
za stan
warunkowe
są nietrwałe
] rnogąza. snu i czlrwania-Jest siedl skiem ność] plecyzjeczynności
rucho\Ąych
nikaćjeźeIi
nie sq poMarzane,
sq śWadomegospostrzeganla'kojarfe. wykonylvanycnprzezpsy_
zmiennei wieloneuron
owe,
zachowaniesię psó\dWynika
W okreśonychobsfa.
nia imyś|enia'
wła
złożone
odruchywarunkowe rach koly mófgowej położonesq z anatomcznychi fizjo]ogicfnych
nerwowego,
któ
mogqpowstawaó
nabazieodruchów ośrodki
ściwości]ch
układ!
Wfloku,słuchu,
smaku,wę.
bezwarunkowych
lub na bazie pro- chu itd' W ośrodkachkorowychfa. re ma na ce]u: ochlonę prfed nle
po'
siychodruchóW
warunkowych'
sko. chodzaprocesyanaiify,syntezyi asc
bezpieczeństwem,zdoby\rvanie
jarzeniapowstaja
przezwytworzenle cjacjidocierajqcychinfomacj'
kalmu,orazrozmnażanie
sięw ce|u
gatunku'Podstawo!Ąrymi
tfw potencjału
czynnościowego
za
plo. zachowan]a
ProcesanaIizy(rofkładu)
chodzqcego
między
dWoma
ośrodka Wadzido rozłoŹenia
eIementami
zachowaniasq wrodzo'
in.
docierajqcych
ml (korowym
a podkorowym).Odruformacji ze środowiskana ploste neodruchyi instynkty,orazdziałan]a
chyteza|iczane
sQdo trzeciegopo elementy,po crym w Procesie syn- mod},f
ikowaneprzezdoświadczen]e'
ziomucfynnościowego
mózgu.Zo tezy (łQczen]a)
Wśród
mechanizmówzachowaniasię
powiqzan]e
następuje
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psóWwytóźniamy:
wrodzone
oke'
i naby. wychsq instynkty,któreumoż|iwiajqdziedzicznych'
któreWarunkL]jq
fońy zachowania'
Pod ś|one
te, Mechanizmy
wrodzone,
czyliod- zróżnicowane
zachowanie.
schematyczne
q o stereo. pojęcieminstynktu
na|eży
rofumieć przedstawienie
ruchyi instynktydecyduj
płciowego:
instynktu
typowym
zachowaniu
sięwrodzonym. wlodzonyzespółaktóWruchowych
i
forrnfachowaniasię cha.
ZostajEzaproglamowane
Uużw złożonych
Zachowanie instynktowne cechL1d]adanegogatunku'
okresieembriona]nym),
w zwiazkuz rqkterystyczny
formyzachowania
się
czymsq stałeidziedficzne(plzeka. Instynktowne
. insLynkLywystę.
a)okresowość
zywanena potomstwo).
w nichmie- służazaspokajaniupodstawo!łych pują do chwili ich zaspokojenia
gatunku
'' prze. potrfeborganizmunp. odży/Vianie po czymulegajaosłabieniu
ścisięcała,,mądrość
'
ochrona b)nogq Występować
kazanaprzezprzodkóW.
Mechan]zmy (instynktpokarmowy),
z dużymna.
(instynktobron. tężeniemprzezco dominujanad
Wrodzone,
wrazzezmianqtrybułcia, przedzagloŹeniem
zachowan
zmianq warunkóWzewnętlznych
czy
ny,
samofachowawczy),
e
innymiinstynktaminp. instnkt
'
(instynktpłciowyi rodficie|. płciow nadpokarmowym
udomowienia,
uIegajqmodyfika. gatLrnku
(in'
środowiska
c]om,sta|esię udoskona|ajq.
ski)' poznawanie
c)podlegajaWzmocnieniunp.
dqżność
do swo.
NajprostszQ
reakc]ęna bodź. stynktbadawczy),
przezukładhormonalny
ce sq odruchybezwalunkowe
któle body(instynktswobody),ochrony
przypbmnę, ter}torium
(instynkttorytońa|ny)'
omawianebyłypowyżej
częśćdalsza ukarze się Wnastęł
iżsq niczyminnymjak
utrwa|onq
czu.
nymnumerze
ciowe'ruchowq
reakcjq
na bodźce'
oo wylvołania
okreś|onego
in.
"oN"
jest docerajacy
psówsk|a. stynktuniezbędny
Róźneformyzachowania
plo. bodziecze środowiska
fewnętrzne.
dajqsię ze z|ożonych
zespołów
Lek, uet.
je.
stychodruchów
bezwarunkowych
np' go' Bodz]ecub fespółbodŹcóW
Andrzej Ta.rnotoski
: odruchyrdzeniowe,
odruchyauto- dyniewyzwaajqWośrodkowym
ukła
oddziałczęstochowazwiqzku
nomiczne.
Bardziej
złożone,
bardzie] dzienerwowym
sreregskoordynowa
Kynologicznego
wPolsce
e|astyczne
bezwarunko' nychczynnościowo
mechanizmów
ododruchóW

BundessiegerzuclTtschau
- Blemen2m0
Reploduktui iegopotomstwo
sędzioW]eI
kilkugodzinjest w takim\rymlarze które możekorfystniewpłynać
na
r MeBler,Leonhard
naszejrasie'
Niema łqcznyWynik
Schweikert moż|Waty|kow
w niedzie|ę'
poróWnJ,Va|nych
z nasza'prezenta. Widzowie
muszqjednakuw4l|ędnić,
cji inychras.
żlei
Obserwacjapotonstwa32 repro- ' zróżnicowanyjest okles wykorzy
duktoróWdałakażdemuhodowcy staniaposfcfegó|nych
replodukto.
naszejrasyWy'tyczne
dIawłasnych lóW\łhodo\ł]i
pIanóW
hodow|anych'
odziedziczone . jakość
kl},tych
suk ma duźezna.
jak i ne. czenie'Tutajpojawiaja
cechy,faróWnopozytylvne'
się lóżniceW
gatywnestajq się prfejrzystei po' aspekcieWyrównania
szans'Dopsa
wszecnn
e fnane.
wysokoup asowanego
nawystawie

A. Uwagiwstępne
głównych
z pierszych
Wyda.
']ednyrn
rzeńtegorocznej
Wystawy
było,po
dobniejakw poprzednich
atach,za
prefentowanie
gruppotomstwa.
Ta
prezentacja
mawysokqwartość
ky.
pomoca
noIogicznE
i jest praktycZna
d|a naszychhodowcóWTaka ość
zwierzqt
zaprezentowana
Wc]agutych

Włqścicie]e
leproduktolówptzyczyn]ajq się w znacznej mie.
rze do do uśW]etnien]a
tej
prezentacji.Z regulyjednolicie ubranegrupypozostaWlajqW pamięci WidzóW
wybitny obraz, przede
wszystkimu naszychzagr+
nicznychprzyjaciół'
IstotnqpodstawaWartośc]
hodowlanej reproduktora
jest poz}t}ĄVne
potomstlvo'
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Przeg|ad
ostatnichpięciuat:
I
Rok

r996
1991

1998
1999
2000

),
ilość
zgłoszonych/
grup
wystarYionych

3
ilośónvierząt
wystawionycbw grupacn

50131
5t /38

697
805

48139

746

44/34
45/32

Bszs doprowadzane
są |epszejako'
ściowo
właścicieI
suki.zatem
takie'
go psa możeWybie|ać
ze znacznie
popuIacji'
Większej
Jeże|iprfyjmiemy'że mamyW tej
chwi'!1200 leploduktoróW
Whodow.
pogrupy
li, a f tego 32 wystawia
tomstwao łqczneji|ości
620 zwie.

rzqt uwidaczniasię szerokabaza
naszejhbdowi.
Kryteriaocenyzostałyusta|onepo'
dobniejak
iw poprzednich
latach:
Wierność
typuojca'JednoIitość'
Zróż'
pod
p|ci'
n]cowanie Wfg]ędem wie.
propolc.je
grubość
kość,
budowy,
ko.
piEmenta
ści,suchość
i szt}Ą'ność,
cja'katowanie
i przebieg
ruchu'
W Bremen!łystawiono
1085 psóW
z czego57,1%zaprezentowano
w
grupachporcmstwa.

4

5
procentowyudział
psórvw grupachdo
ca}kowiteji|ości
wy.

tf21

56.8'"
60.'/%

1268
1085*

s8 . 8" "

łącznai|ość
wYstawionych

t327
t204

677
620*

56,2 0

51'1oń

* 129 psówniemogło
uczestn]cfyć Ojciec: EROS von der Luisen'
gdyznie spełniło
da|ejw wystawie,
straGe, SZ 1829810
Tepsy Matka: DAGGIvom Farmenspiel,
Wynagań
testóWps),lhicznych.
niesq ujęteW koumnie3 i 4.
sz 1776909
Po raz pierwszyw tym rokuwyklu
czononatychmlast
z wystawy
te psy, Pokaranapo rar drugigrupawykaktórenie uzyska|y
natestachoceny fuje na prawdędobrqjedno|itość
i
puszcza
rękaw'''
Ten
waru.
dobrqwiernoŚćdotypuojcazzafna.
''wyb]tny'
nekspowodował,
żeniektóregrupy czonymzróżn]cowaniem
na psy i
W ogó|enie moglyWziqćudziałuW suki.PsybezWyjqtku
ma]qstandar.
plezentacji,Wzg|. miałyfleduko. towqwieIkośó.
Jakw rokupoprzed.
potomstwa.
Wanqi|oŚci
nimzaIetĘjest
dobragrubość
kości,
zastrzeżenia
w zakres]edługości
B. Poszczegó|neopisy zadui kqtowaniaplfodu.chodysq
dynamczne'jednak
u k kuzwielzqt
l. LiniaMUTZ Pelztie arm
posuwpo\łinien
być|epszyprzy|ek.
|a. cELLo Rómetau
ko zw]qzanym
\Ąykroku'
Plzy Wyko.
rfystaniuWhodow|i
na|eży
zwracać
prawidłowe
uwagęna
ustawienie
uszu.
z 423 potomkóW
WWiekuwystawo
wym'u]ętychW ks]ędzerodowodo
wejw ramachtejwystawyBSZSwy'
stawlono
4,24%'||ość
Wystawionych
w k|asieużytkowej
Wynosiokoło
27
%.Okreswykorzystania
w hodowli,
z ktolegorekrutu]e
się potomstwo
Wynosi28 miesięcy.

FELLOvomFarbenspiel,
Sz
L927246
Inbredy:
cELLo Rómerau(2.3)
DAX Wienerau(4- 5,5)
(4 - 4,5)
YANKAHohnegrab
(4,5"5,5,5)
XAVERArminius
PALMEWildsteigerLand(4,5'

s,s,s)

URANWildsleigerLand(4- 4)
(miotQ - Arminius,QUANDAQUANDO,3 - 4,4)

ll,
lla.

LiniaCANIOWienerau
CANTOArminius

@

DWtrMEs|EczN|K
lł 2r czERWEc2oo1

b. FEDOR Arminius

b.ire!!!$ .lll:ll:,'*'

PITTvonTronje,SZ 1882021
Inbredy
(miot- A Restrauch,ANJAATLAS5 - 4)
(miotC - Arminius,
cANTo'

cAsaR,5 - s,s)

Ojciec: AMIGO vom BelElier, SZ
1770906
Matka: TRINI vom Schwabental,

sz 17406G9

Tak iak w poprfedn]ch
Iatachmoż.
na wtej po raz trzec zaprerentowanel grupie potomstwatego psa
stwierdzic
dobrqjednoIitość,
dobrq
Wernośódo typt]ojca' dobrezróżni.
cowaniepłci.Grupa sk|adasię W
przeważajqcej
częśc]zdużychz\łe.
propo
rzqt o bardzo prawidłowych
cjachkończynidobrymzwiqzaniu
zwańości'Przyprawidlowym
kqtowa'
niu iustawieniukońcfynprzednich
zwie|zętarnaja doblq |inię górna i
do]naprfydobrejdługości
i ułożeniu
jest dobrajak
radu. Pigmentacja
lóWnież
Wyko|orowanie
maskii mó
zgowoczaszki,Harmonlczny
ruchr
dobra transmisjagrzbietu uf upeła.
grupyniajaobraz przedstaWionej
Z 496 potomkóWWWeku !.Jystawo.
Wym,ujętychw księdze lodowodo.
wejw ramachtejwystawyBSZS oceny hodow|aneotrzymało2'0%, przy
czym grupa składałasię w 73 % z
samcóW. Widać tutaj ograniczenie
\Ąykorzystania
w hodow|ipo wysta
w]e Hszs W Norymberdze.||ość
Wy.
stawionychW k asle uż}tkowejWy'
nosiokoło73 %' okres Wykorzysta'
nia w hodow|i,f którego lekrutuje
się potomstwo\łynosi42m]esiace'

L922La4
Inbrody:
FEDORArminius(3 - 4)
(4 - 5,5)
FEE Weihertiirchen
URANWildsteigerLand(4 - 4)
PALMEWildsteigerLand(5 .r'o'o'o,
(miotU - WildsteigerLand,URAN
- URAN, UTE,4 - 4,4)
(miotx. ArminiuŚ'xANDo"
xAvER, 5 " 5)
Ojcieci Amigo v. Belgier, SZ
1770906
Matka: Freda dei Pellegrino,SZ
L922024

KARLYvon ArminiusSZ 1a2991o
Inb.edy
PALME Wildste8er Land (4,5- 5)
URAN Wildsteiger Land (4 - 2)
ojciec: KIMON v.DanAlhedy"s Ho'

po rar 4 grupawy- eve, sz 1788156
Zaprerentowana
jednoIitość
kazuje
dobrq
i WiernośćMatka: MAR|T vom Wi|dgtei€ l er
dotypuojca.SamcemajqsiInepięt. Land, SZ L737627
no przyfgodnejf wzorcemwielko
ści,dobrezwiqzanie
izwartość.
Przy Pokazanapo raz 6 grupajest po raz
bardzodobrymwypigmentowaniu
kolejnyjednolitai harmonicznao
oczysa c]emne'Dobreustawienie dobrych proporcjachbudowy.Zwiekończynprzednich] u|ożenle
fadu rfęta majq prawidłowekqtowan]e
jak
pozytJ,1vnie
wybljajasię
tak
W tyłui p|zodu'dobrqca|kowitabudo
poprzednlch
]atach.Zastrfeżenia Wę,harmoniczne,
dynamiczne
cho
dotycfqdługości
i ułożenialan]ien
a, dy przydobrejtrans misji grrbietuze
jednakhamoniczne.swobodnymwykrokem. Godnym
co niezakłóca
go przebiegu
ruchu.
wspomnieniajest bardfodobryprzeZ 755 potomkóW
WWiekuWystawo' bieg dolnej lini u prawiewszystkich
Wym,u]ętychW księdzerodowodo. Wystawionych
zwierzqt'Grupa skta'
wejw ramachtejwystawyBSZSwy- da się z jakościowoWybitnychpo
stawiono1'6%'||ość
Wystawionychszcfegó|nychegzempIarzy'||ość
Wk|asieuż],tkowej
wynosi50 %'Prze- zwierzatw k|asie użytkowejWynosi
postroniesam 70%.
WażajqcajakośĆjest
cóW okres\ńJykorzystania
Whodow Z 1128 potomków W w eku Wysta.
potomstwo
| z ktoregoreklutuje
się
Wowym'ujętych\ń]księdze rodowo.
'
VJynosi46
m]es]ęcy'
do\łejW lamach.tejwystawyBsZs
wystawjono0,8 o/0.Okres wykorzystania w hodowll,z ktoregorekrutu
je się potomstwowynosi63 miesię.
cy.
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Berg,SZ
1820256
Inbredy
PALMEWildsteigerLand(4,4-4)
LASSOValSole (5 - 5,5)
(miotq'arminius,QUINA,
Quando,3 - 3)
(miotX - Arminlus,XAVER,
x aND o-xAvER ,4,5-4)

NATZvomSteigerhof,SZ
La4L632

JELLO vom Michelstidter Rathaus, SZ 1920002

Inbredy:
LAssowiedenbriickorLand(4- 3)
LASSOVal Sols (5,5 - S)
FLoRAKónigsbruch(5.5)

Inbr6dy:
URAN Wildsteigor Land (3,5 -

4,s)

PALMEWildstei8eiLand(4,5 - 5)
(5'5)
FEEWeihertiirchen
DINGOHaueGero(5 -5)

oiciec: Nt,TzvomMónchberg
Matka:PAOLAvonderMiirrenhiitte,
sz L76L643
Oiciec: KARLY von Arminius,SZ
1829910
Ojcioc: FolemarkensJASSO, Sz
po
grupa
4
wykazuJe
Pokazana
rcz
Matka:W|LMAvomMiche|stódter
140{.620
jednoIitość
i wierność Rathaus,SZ 1816431
Matka:EIKEvomNeuenBerg,SZ bardzodobra
typu
o]ca.
W]doczne
zrÓżnlcowanie
,.740742
płc'Psyznajdujq
sięnagrancywie|. Pokazanapo raz 3 grupawykazuje
zwiqzanie
i fwartośó' naprawdę
dobrqjednoIitość
z doblą
Pokazanaporaz6 grupajestdobra kości'Dobre
jest
W wielnością
jednoznacz' P]gmentacja dobra'róWnież
do typuojca'Widaćv!ry.
wjednoIitości.
RóWnież
do maskii mózgowio. raźnezróżnicowanie
na psy i suki.
na ]est wiernośó
do typuojca,po' odn]esienju
pra.
granicy
korpusl']
sq
czaszki'
Propo|cja
Psy
znajdujq
się
na
WieIko'
jak
psy
dobn]e zróżnicowanie
na
i
jest
maja
długie
ko.
Widłowe,
zwierzęta
dobrze
kqtowany
z dtu'
śc.Przód
suki.zwierzetaposiadajq
bardzo
harmonijna
iniadoldo dłu. ścikończynidobrezady.Przydobrej gimramieniem,
dobreproporcjewysokości
rucho dobrejdlugo'
gości'Przystandartowej
WieIkościtransmisjigrfbietowej\łykrokjest na,dynamiczny
jestwy.
a Posuwskuteczny,
śc]kloku'Wgrupiewidoczny
bardzodo. swobodny,
zwiazanie
i zwaltośćjest
jakośc
potomków
Wysta'
z
1015
W
lv]eku
Wykorzy.
raźny
spadek
i. Przy
bla. Grupaskładasię z wyrazistych
ujętychW księdzelodowo. staniuW hodow|ina|eży
fwracaó
zwierzqt,które majqdobryksfałt Wowym,
Udział
Wystawio.
przy dowejw ramachtej wystawyBSZS uwagęnawielkość.
głowy'Ruchjest harmonlczny
jest
1,2 %' I ośćwystawio. nychpsów W k|asieużytkowej
wystawiono
dobrejtransmisj
i grzbietu.
wynosioko.
zamaly.
Z 1317 potomkówW wiekuWysta. nychWk|asieużytkowej
W Z 406 potornkóWw
WiekuWystawo.
Wowym,
ujętychw księdzerodowo. ło 26'3 %.okres wykorzystania
po.
rekrutuje
się
hodow
i,
z
którego
księdze
rodowodo.
wym,
ujętych
W
ramach
tej
wystawy
BSZS
dowejw
miesięcy.
tomstwo
\łynosi
67
wystawy
BSZSwywej
w
ramach
tej
wystawio.
wystaw]ono
0'5 %' ||ość
wystawionych
stawiono4'2 %.||ość
Wynosioko.
nychWk|asieużltkowej
13
w k|asieużytkowej
\Ąynosiokoło
w ho
ło42 %'okles \dykorzystania
w
hodowli,
%.
Okres
wykorzystania
potom
się
dow|i,
z ktoregoreklutuje
z któregorekrutujesię potomstwo
stwoWynosi68 miesięcy.
\łynosi29 miesięcy.
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LiniaQUANTOWienerau
lJranWildsteigerLand

rcr stĘłhof b-r

-ń_

ENZOvon Buchhorn,SZ
1930146
Inbredy:
URANWiltutoigorLand(4'4,5)
' lElL GroBonSand(4 " 4)
PALMEWildsteigerLand(5,5,5-

BARU von HausYii, SZ 1972084
InbEdy
MARK Harc Bock (3 - 3)
(4- 4,4)
QUINAArminius
LASSOWiedonbr0ckor
Land(4,5 -

s)

s)

URANWil&teiger Land(5- 5,5)

Ojcied LASSOvomNouonBorg,SZ
LA202S6
Maika: TINA vom Lochtal,SZ
LaŁ2L9

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

VALIUMvonArmlnlus,SZ
1983105

porazpierwszy
gru'
Inbredy:
Pokazanapo raz2grupapotwierdza Zaprezentowana
paJest
mlmo
t0
bardfoJednolita
(4.4)
iw
Arminiuś
poprzedniego
QU|NA
opis z
rokuw odnietypie
ojca.
Widać
zlóżnicowanie
(4,5
na
FEDOR
ArminiB
4)
sieniudojedno|itości
i Wierności
do
pŚy
i
suki'
Ploporcje
budowy
sq
(5
bar. URANWil&teigor Land - 3,5)
typu ojca' zlóżnicowanie
na psy i
Psy znajdujqsię na PALMEWildsteigorLand(5-4,5)
suki' Ploporcjebudowysq dobre' dzo poprawne.
zWiQzanle
(miotQ - Arminius(QUINA,
podobniejak
wiel- górnej'granicywieIkości.
4lodnaz wzorcem
jest
i
zwartość
za|ety
dobra'
anato.
QUANDO- QUTNA,4,5 - 4)
kość'Dobrejest zwiqzaniei zwar.
po|egajq
nadobrymkqtowa.
tośćpsóW.za|etyIeżqWbardzodo. miczne
przodu
niu
ityłu.
W
następstwie
tego oici€ c : R|kkorvon Bad Bo||'sz
proporcjach
brych
budowy,
dobrym
jest
prry
ruch
dynamiczny
dobrej
1919465
wyrazie.i
bardzodobrymwykolorowa
grzbietu
transmlsji
ze
swobodnym
Matka: KELLY von Arminius,SZ
poczynić
niu'zastrzeżen|a
na|eży
co
posuwem.
I skutecznym
18299',it
do fadów' co do nieco krótkiego wykrokiem
w hodow|i
na|eży
przedpierŚiai częściowo
do ko|oru Przywykorzystaniu
do psasukio średnie] Pokazanaporazpierwszygrupajest
oczu. W pojedynczych
wypadkach doprowadzać
wieIkości'
Wyraźnie
w typieojca,zróżnicowanie
posuwpowinien
byćsi]niejszy'
Udział
potomkóW
pod
płcijest doble.sto
Ze
126
w
wjeku
Wysta.
wzg|ędem
jest Wyraź.
psów z k|asyuż}tkowej
jest
Wowym,
ujętychw księdzerodowo. sunek wysokości
do długości
nIeza mały.
Watkami'do.
Z 561 potomkóww wieku\łystawo. dowejw ramachtej wystawyBSZS dobryz niewie|kimi
wystawiono
9,5
%.
Okres
wykorzy
bre
zwiazanie
i
zwartość'
Wszystkie
Wym'ujętychw księdzerodowodo.
psy
maja zgodnQz Wzolcemwie|.
wejw ramachtejwystawyBSZSwy- staniaw hodowi, z któregorekrutu'
je
potomstwo
prze'
się
Wynosi
10
miesię'
kość'
W ruchupsy wykazały
stawiono3,2 %'||ość
wystawionych
cy.
strzenne
chody.
Przy
wykorzysta
niu
W kiasie uż}'tkowej
Wynosiokoło9
w
hodow|i
na|eży
zwracać
uwagę
na
%.Okreswykorzystania
w hodowli,
wykolorowanie
suk - matek.
z któregorekrutujesię potomstwo
z 68 potomkówW wiekuWystawo.
\łynosj25miesięcy.
wym,ujętychW księdzerodowodo.
wejw ramachtejwystawyBSZSWstawiono8,8 %.Okreswykorzystan]aw hodow|i,
z któregorekrutuje
się potomsfoVo
Wynosi4 miesiQce'
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ULK von Arlett.Sz 1769704

MACK vonAducht,SZ 1995026

HINNERKvomKiemoor,SZ
L9A142L

Inbredy:
Inbiedy:
Inbr6dy:
LASSOValSole (4,4 " 4,5)
Land(5- 3)
URANwildsteiger
(miotX Arminius,XAVER-XANDO, PALMEwildsteigerLand(5 -4)
FANTOHirschol(3
- 3)
URANWildsteigerLand(5,5 - 4)
3 - 4)
(miotA Klemle,Atslan- Argus,5 ' Ojciec:RIKKORvon Bad Boll. SZ
PALMEWildsteigeiLand(s-S)
5)
1919865
Matka:QIJALEuas Wattenscheid, Ojciec:VANDOvomMoorbeck,Sz
pokazał
róW' sz 1806877
1905990
Zwycięzca
z roku1995
poraf7 swojej
Matka: LISSIEvom Kiemor,SZ
nieżprzyplezentac]i
grupydoblq]ednolitość
i bardzo PielWszyraz pokazanagrupqwyka 1804339
dobQ Wierność
do typu ojca plfy zujedobrajednoIitość
]wyraźnQ
wier'
gruple
dobrym
zróżnicowaniu
napsyisuki, nośódo typuojca'Widaózróźnico' W pierwszyrazwystawionej
jak róWnież
po- waniepodwfgędempłci'Propolcje niemajednoIitości
ty|ko
dobreproporcjebudowy.l\,4imo
jest
jedynczych
typ
częśc]owo
rofpoznawa
ny
dLrłchpsówVtyraźnyjestbudo!ły
prawidłowe.
sq
Zawyjqtkiem
pod
psóW
Wzg|ędem
ślednich,
Wybitna
ojca'
zróżnicowanie
trenddo
suk wie kość
fgodnaz
kiIkuduźych
sĘ
budowy
suchość
i fwiqzanieprzypraw]d|o- wfolcem.Psywykazujq
dobrefwia. płcijestdoble.Proporcje
wiekośćz
Wydłużone'
wej budowieanatomicrnejz nor- zaniei zwartość.
Pozytnvnie
na|eży częśc]owo
zadui wyróżnić
zgodnaz wzorcem.cfę.
ma ną dłt]gościa
i ułożeniem
proporcje
Wysokości
do dłu. wyjqtkami
jak
poprzednio'
ściowo
brak
zwiazaniai zwaltości.
ramienia
twolza'tak
gości'W pojedynczych
wypadkach
psÓw
można
narzekaćnajedy'
za|etytego
reproduktola.
38%
i częśc]owo
na|eży
fwracaćuwagęna długość
nie
W
Wystarczajacym
sfylv.
zaprezentowano
w k|asachuż},tko. uloźenie
stopnlu
Przebieg
ruchu'
ramienia.
ne
W
ruchu
zwierzęta
cfęŚcio'
wych.Także
WtymrokukiIkapotom' za W]'jqtkiem
uszy.
pojedyncfych
WqtkóW
wo upadają
kóWup|asowało
się w czołówkach narmontczny.
na przód.Przewagajest
po
psów.
grup.
stronie
Z 99 potomkówW wiekLrWystawo'
w Wiekuwysta. Wym,ujętychW księdzerodowodo. Ze 187 potomkóWW Wlekuwysta.
Z 1682 potomkóW
ujętychW księdzerodowo
Wowym,
ujętychW księdzerodowo wejw ramachtejwystawyBSZSwy- Wo\łym,
wysiawy
BSZS
dowej
w
ramachtej wystawyBSZS
dowejw ramachtej
stawiono9,1%. Okreswykorzysta6,4 %.0kres wykorzywystawiono
0,5 %. Okreswykorzy- na W hodow|i'z któregorekrutuje wystawiono
z któregoreklutu.
staniaWhodow|i,
z któregoreklutLr. się potomstwo
wynosi2 mies]qce' staniaWhodo\ł|i,
je się potomstwo
je się potomstwo
Wynosi5 miesię.
wynosi89 miesię.
cy.
cy.
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ZAMP vom Schloss Runding,SZ

a9a32L2

Inbredy:l.lRANWildsteiger Land
(3,s - 5)
(miotQ " Arminius,QUINA"

- s,5)
QUANDO,4,s

PAscHA vonderJahnhóhe'sz
L97?242
Inbredy:
URAN Wildsteiger Land (3,5 -

s,5)

XITTAKirschontal(5 " 4)
(miotq Arminius,QUINA- qUAND O, QU A N A , 4 -s, 5 )

VANDOvom Moorbock, SZ
1905990
Inbredy:
URAN Wildsteiger Land (4 - 4)
XAVER Ahinius (4-4)
PALME WildsteigerLand(4,5'5)
LASSO Val Sole (5,5,5 - 5,5)
(miot X - Arminius, XAVER,XANDO

Ojciec::GILDOvom Wildsteiger
" xavER,4,5- 4
Land,SZ 1884800
oiciec: IDoLvonderJahnhóhe.sz
Matka: RONYAvom Schloss Run1906294
Oiciec: ULX von Arlett, sz
dinś'sz 1892009
Matka:IJLTRI
vonderWienerau,
Sz 1769704
1873965
Matka MERRI vom Hirschel,sz
gru
W pierwszy
razzaprezentowanej
jednoIi.
L7702'.3
piemożna
zauważyć
dobla
po rar plerwszygruPrzedstawlona
tośćdoblqWerność
do typuojca' pa
jedno|itość
podobnie
Wykazuje
grupawyPo raztrreciwystawiona
podWzg|ędem
Widaćzróżnicowanie
jak i Wierność
do typuojca.Propor. kafujedobrajednoIitość
i naprawdę
płci'zwierzętamajqdobrqplopol.
podobne
dobrąWierność
do typuojca.Przy
przybez cje budowysq Wydłużone
cjęwysokoścido
długości,
jaku ojca,Widać
pod
zróżnicowanie
p|clproporcje
dobrymzróżnicowaniu
wyjqtkudoblymzwiazaniu] zwalto.
jest zgod.
płci'Wie kość
Wzg|ędem
budowysa plawidło!łe
f doblq ko
śc. Grupaskładasię cz9ściowo
z
na z wzolcemplzy dobrymzwlqza. ściq
lfgodna
f
Wzorcem
W]e|kośclq.
dużych
zwierzqt'Poz}tylvnie
na|eży
niu i zwartości.
Kato\łania
ty|usq Psymajawybitna
zwartośó
izwiqfa.
wyróżnić
zad,zarównoco do dlugo
przoduczęścio.
Wybltne,
kqtowania
przy
nie
ipięt
bardzodobrymWyrazie
ścijaki ułoŹenia'
częściowo
krJ,tyce
Woograniczone.
Możnastwierdfić nie.Kolofoczujest ciemny.
Zastrzemożnapoddaćdługość
ramienia' przeważajqco
dobrezady'Grupadys. żenia
odnoszq
siędo długości
iuło.
grrbiet.
Chodysilnepoprzez
ponljedobrymichodam. Trzeba
zenia
ramlenia,
Z 29o potomkóW
WWiekuWystawo.
zwracać
u!.Jagę
najednofnacznqpig. z 689 potomkóww W]eku
Wystawo'
wym,ujętychW ks]ędzerodowodo.
mentację
suk. matek.
Wym,ujętychW księdzerodowodo
wejw ramachtejwystawyBSZSwyze 151 potomkóWW w]ekuwysta wejw ramachtejwystawyBSZSwy
stawiono5,5 %.Okreswykorzystawowym'ujętychW księdzerodowo stawiono1,9 %'I ośćWystaw
onych
nia W hodow|i,z któregorekrutuje
dowejw ramachtej wystawyBSZS Wk|asieua,,tkowejWynos]
około30
się potomstwo
wynosi15 miesięcy.
wystawiono
7,9 %.Okreswykorry- %.Okreswykorzystania
w hodowli,
stan]aw hodow|i'
z któregorekrutu' f któregolekrutujesię potomstwo
je slę potomsiwowynos]8 miesję'
Wynosi34
miesiqce.
spÓ.ŁieW

:]ę sżc f e n ic!k ów zeskaj@e hld )(A N A A d i)

cólko Rombo Pbśelbu|g

@o|z steigahof.

sÓnjo klrĆt|dtol) l

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

tel. 0-|4 ó8 ó3 0|9
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stawiono4,1%'||ość
Wystawionych
W k asie uż!{kowej
Wynosiokoło
13,9 %.Okreswykorrystania
w ho
się potom
dow|i,z któregolekrutuje
stwowynos]31 mlesięcy.
lllb.QUANDO
Arminius

HOSSvomLerchenhain,
SZ
1996729

RIKKORvon Bad-Bol,SZ
19198G5

Inbr6dy:
URANwildsteigorLand(4 - 4,5)
PALMEWi|dsl€ i ger Land(5" 5'5)
(miotQ.ArminiuŚ'
QUANDo.
s,s - 4,s)
QUTNA,
QUTNO,

Inbredy:
FEDORAminius (3 - 4)
uRAN Wildśteig€ rLand(4.5)
PALMEWildsteigerLand(4,5 " 5)
NICKWienerau(5 -5)
(miotQ' Arminiuś'
QU|NA.
qUrNO,3 - 4,5,5)
QUANDO,
(miotX'Arminiue,XAVER,
xANDO- XAVER,4,5 - 5)

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

Ojcie c: U L K vo n A r let t , S Z
p
prezentacji
grLr
pa
Przy erwszej
wy- L769704
r.!!!l-,.-..- ,,--.jed' Matka:HELLAvomwutachtal,SZ
kazała
baldzodobrajedno|itość
nofnaczną
WiernoŚó
dotypuojcaprzy 1439291
pod
bardzodobrymzróżnicowaniu
TIMO vom Bgnoka3ten, SZ
p|ci'
wzg|ędem Proporcje
budowy
sa Po raz trzecigrupazwycięfcyf |at
1969122
prawidłowe'
Bardzodobrap]gmen. 1998 i 1999 okazałasię ponownie
grupq]dałaŚWiadectwo
tacja'samcesq średniej
wie|kości' największq
Inbredy;
sukisqnagranicy\ł]eIkości'
Za ety jak wysokipotencjał
dziedficzenia, PALME WildsteiBer Land (5,5- 5)
po egajqna kqiowaniu a zatemjakq wartość
d a hodow|i (miot U - Wildsteiger Land, URAN
anatomiczne
kończyn
kości
kończyn' przedstawia
reproduktor.
Stwierdze
i.proporcjach
- ULME,4-4)
WhodowIi
naIeŹy nia z rokupoprzedniego
zachowaly
Plzywykorzystaniu
WleIko. bezoglaniczeńswojaWaźność'
Gru' Ojciec;WANKOvom LippischenNordoplowadzaó
sukio śledniej
pa plzedstaw]a
ści.
bardzodobrqjedno' don, SZ 1871283
Ze 132 potomkóWW Wiekllwysta. Iitość
iWybitnq
Wleność
dotypuojca' Matka: LESKA vom Berekasten
jest zróżnicowanie
Wo\łym,
u]ętych
w księdzerodowo. Jednoznaczne
dowejw ramachtej wystawyBSZS pod wzg|ędempłci'Przy Wybitnej Pierwsza g|upa późn]ejszego
Wice.
wystawiono
10,6%.Okreswykorzy- średniej
WieIkośc]
i prawidłowychzwycięzcyprzekonałaswojqjednoIi.
staniaWhodow|i'
z któregorekrutu. proporcjachbudowyzwierzętasa tościai Wiernością
typu ojca, przy
je się potomstwo
Wynosi4 miesia WyŚmienicie
zwiazanei zwarte' czym na|eźy
wyraŹniestwierdzić'że
na eł pod szare psy sa wyższejjakości.
szczegó|niepoz],'t}Mnie
Dobre
zasI(zeżenia jest zróżnicowanie
kreśić pigmentację.
pod Wzgędem
e długoścl
i ułoże- p1cl.W prfeważajqcejmierzedobre
dotyczqpono\dn
nia ramieniaoraf długoŚcii ułoże. propolcje budowy'WleIkośćodpo
stwieldzono WiadaWzolcowi.Dobre fwiqzanie i
nia Zadu'Bez !Ąyjatku
dobryruchprzybardzodobrymwy- zwaltość.Na|eł poz}ty\'Vn
ie wyróż.
balansowaniu,
nić bardzodobrqploporcjęWysoko.
Z 629 potomkóww wieku\Ąystawo ścido długości'Ruch jest baldzo
Wym'ujętychw księdzerodowodo harmonicznymprzyswobodnymwyWejWramachtejwystawyBsZs \ły kroku i si nym posuwie.
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Z 228 potomkó!łWWleku!łystawo
Wym,ujętychw księdze rodowodo.
wejw ramachtej wystawyBSZS wystawiono14,0 yo.Okres wykorzystania w hodowi, z którego rekrutuje
się potomstwoWynosi14 miesięcy'
lllb.a) JECK Noricum

ścl'częściowona granicyw]ekości'
jest dobra,prfy
zwiqzaniei zwartbśó
pigmentacji.
Przy wybardro dobrej
korzystaniuW hodow|ina eżyzwra.
cać uwagę na częŚciowe znaczne
zŃvzeżenia co do długośći
zadu'
powi.
niektórych
zwierzqt
Posuw u
nien być si|n]ejszy.Ples okazałsię
szczegó|nie
Wybjtnymreproduktorem
po stronie samcÓw.
Z 7o5 potomkóWWWiekuWystawo'
Wym,ujętychw księdze rodowodo
wejw ramachtej \ryystawy
BSZS wy
stawiono1,3 %' l|ość
Wystawionych
W k|as]eużytkowej70 % jest nad.
przecietnlewysoka.Okres wykorzystania Whodow|i'z któreEo reklLrtLr.
je się potomstwowynosi53 miesiq.

FLEXvonTronje,SZ 1976631
Inbredy
URANWildstEigeiLand(3 - 4)
PALMEWildsteigerLand(4,4"
4,5,5)
(miotQ 'Arminius,QUANDOQUTNA,3 - 4)

HOBBYvomGlotschortoDf.
SZ
18s93s6
Inbredy:
URANWildsteigerLand(4 - 3)
PALIUEWildsteigerLand(4,4 4,4,51
LASSOValSole (5 - 5,5)
(miotQ - Arminiu3,,QUANDOQU|NA3 - 3)
(miotX - Arminius,XAVERxavER,xaNDo,4-4,5)
Ojciec;JECK vom Noricum,SZ
!7054L2
Matka:QUITTA
vonderEhrenfeste,
sz L773647
Bardfo dobrqjedno|itoŚći bardzo
dobrqWierność
do typuo]capoka.
po
p]aty
gru.
fała raz
zaprezentowana
pa.Płećjestbardzozróżncowanaz
piętnempostroniepsów,
Wy|azistym
psymajqd|ugiekościkończyni do'
bre proporcjewysokości
do długo

szerokoosadfoneusfy.Niektórepsy
podciagajqW luchu |ędŹwie'W kłu.
sie psy powinnybaldziej się Wyka.
zac.
Z 779 potomkówwwjeku Wystawo.
Wym' ujętychw księdze lodowodo.
wejw ramachtej wystawyBSZS wy'
stawiono0,8 %' Iiość
Wystawionych
w k|asie uż}tkowej
wynosiokoło31
%.Okres wykorzystaniaw hodowli,
z którego rekrutujesię potomstwo
wynos]43miesiqce.

sz 1888292
Inbredyi
URAN Wildsteiger Land (3 - 3)
PALME Wildsteiger Land (4,4 4)
LASSO Val Sole (5 - 4)
N|cK Wi€ n erau (5'5. 4'5)
FLoRA Kónigsbruch (5. 5)

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

Pokazanapo razpierwszygrupawykazujedobrajednoitośó,wierność
dotypuojcajest wybitnaprzyjednop1ci'Grupa
znacznym
zróźnicowaniu
propolcje
Wykazuje
dobre
wysokoŚci
Ojciec: JECK vom Noricum, SZ
pojedyn.
do długości'
Za Wyjqtkiem
L705AL2
czychwypadkówWie|koŚć
zgodnaz
Matka; FARAH vornArolserSchoR, Wforcemprzy dobrymzwiqzaniui
sz L724694
zwartoŚci.Przy dobrympotożeniu
zadóWpsyposiadajadoblekqtowa.
Także4 grupa wykazaładobrajed
nie' Przyprzeważnie
dobrymwyko'
nolitość
iW]ernośó
dotypu ojca przy lorowaniu
zwierzetamajadobrepodobrym zróżnicowaniup|ci. Psy sa łożenle
grzb]etów'
Harmonijne
cho
zwarte' majqza wyjĘtkamizgodnq
z dyz dobratransmisjq
grzbietu'
Froniyi kqtowa. Ze 135 potonrkóW
wzolcem Wie|kośó.
W wiekuWysta'
prawidłowe'
nia sq
W grupie na|eł Wo\łym'
ujętychW księdzerodowo'
spadekjakościo. dowejw ramachtej wystawyBSZS
stwierdzićWyraźny
Wy'Przeszkadzajq
takżeczasamizb}t wystawiono
6,7 %.Okreswykorzy'
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stanlaw hodow|i,
z któregorekrutu.
je się potomstwo
wynos]8 miesię
cy.

1"''*'a.

l'.. s;;*-i

lEł ::i"..'

LEIFvon der Noriswand,
SZ
1926916

URSUSvon Batu,Sz 1932624
Inbredy:
ODIN Tannenmeise(3 - 3)
URAN WildsteigerLand(4,5'5)
PAIME Wildsteiger Land (5,5,5,5

Inbredy:
ZITONoriswand(2 -2)
qUANDOArminius
(5 - s,5)
. 5'5,
URANWildsteigerLand(5,5 Inbr6dy;
DAX Wionorau(5- 5,5)
5,s,5)
nrema
(miotQ - Arminius,QUANDO,
(miotc. Rómerau'C|NDY.
QUANA,4,4.
QUINA, QUANDO,
GELLO,4 - 3)
Ojciec:MAX dellaLoggiadei Merq
4,41
(miot Arminius,QUANDO,
canti,sz 1944110
QUANA. QUANA,qUANOO,5,5 .
Matka:ISAvomLdrchenhain
Oiciec:HOBBYvomGletschertopf
,
4,5,5)
sz
1459356
(miotH - Tannonm€ i se'Hese|'
Przedstawiona
o razdrugigrupa
ma
Matka: VERENA von Batu: Sz
jedno|itość,
dobrq
zwielzęta
Wykazujq Heike'Hasol,H.iko,5,5- 5,5)
1834230
do typuojca.
doble podobieństwo
ploporcjach
budo' Ojciec:SASKOvonderNoriswand,
Prfyprawidło\łych
Pokaranapo raz drugigrupategopod sz 1857610
wy doblejest zlóżnicowanie
zwycięzcy
wykazuje
bardzo
płci'wieIkość
fwielfqtjest Matka:MAR|TvonderNoibwand, rocznego
wzg|ędem
jednoIitość
doblq
l dobraWierność
fwal' sz 1849458
zgodnaz wzorcem'ZW]qzanie
pod
Zróżnico\danie
do
typu
ojca.
tośćpsów poplawiła
się w polóW'
płcidobre,
prfy
prze
wzg|ędem
czym
po raztrzecigtupa
wynaniuz poprzednim
rokiem,
wykolo- Wystawiona
postronie
dobrawier wagaeżyjednoznacznie
rowaniejest
naprawdę
dobre'oobra kazujedobrqjedno|itośći
budowy
sq prawidłc
grzbietui dynamiczne nośódo typuojca'W daćzróżnico- psów.Propolcje
transmisja
płci'proporcje we. Zwierzętasq duŹe'zwiazane]
chodyuzupełniaja
obrazgrupy'Na wanepodwfg|ędem
prawidłowe.
Wle|kośćrwarte,bardzodobrzewypigmentodługość
i u|oŹenie
ramieniana|eży budowysq
zwracać
uwagęprzywykorzystaniu
W jest zgodnaz wzorcemprzydobrym Wanei pełnewyrazuo dobrejkości'
harmonlczne
chody
Doblekqtowa. Grupawykazuje
z\łiqzaniu
izwaltości'
hodowli.
ze
swobodnym
wykrokiem
i
silnym
Z 266 potomkóww wiekuWystawo. nie kończyn'chodyhalmoniczne'
Prfyllykorzystaniu
w ho
w hodowlizwra- posuwem.
Wym'ujętychw księdfelodowodo. Przywykorzystaniu
uwagę
na
na|ełnada|fwracać
wejw ramachtejwystawyBSZSwy- caćuwagę,czysukiposiadajaprze dow|]
isl|nqźuchwę'
Nasko dtugoŚćzadu'N]ektórezwierfętaz
stawlono3,0 %,przyczymgrupaw łomczo|owy
|okatyW
tej glupyuzyskały
Wysok]e
pochodzenie
zwracano
79 %sk|adała
się z suk. okreswy. rygowane
poszczegó|nych
kIasach.
poprfednich
W
Latach'
korzystania
Whodow|i,
z któregole. uwagęjuf
WWiekuwystawo Z 476 potomkóww wieku!Ąystawo.
krutujesię potomstwowynosi18 z 604 potomkóW
wym,ujętychW księdzerodowodG Wym,ujętychw księdzelodowodo.
m|esęcy.
BSZSwy- wejw ramachtejwystawyBSZSwywejwramachtejwystavly
wystawionych
stawiono2'o %.||oŚć!Ąystawjonychstawiono3.2 %.l|ośó
W
k|asie
użytkowej
wynosiokoło
35
w k asie uż}tkowej
Wynosiokoło
18
w hodowl,
%'okres \łykorzystania
w hodow|], %.Okreswykorrystania
potornstwo
z
któlego
lekrutuje
się
potomstwo
z któregorekrutujesię
wynosi24 m]esiqce'
wynosi29miesięcy'
wARRo vomLłirchenhain'
sz
1946645

ż7czERWEcmo1 L5
źą.zN|KNt

lllb.b) ZAMB Wienerau

CARY vomFieme.eck,SZ
1928363

NEPTUNvon Bad-Boll,SZ
1950513

Inbl€ d yI

lnbredy:
(4 - 4,5)
ArminiB
QUANDO
URANWildstoigorLand(4,4 - 5)
PALMEWildstoigorLand(5,5,5-

qUAND0Aminius 94,5 - 4)
.PALMEWildsteig.rLand(5-

4,s,s,)

(miotq - Arminius,
QUANDO.
qurNo- QUANDO,
4,5,5- 4)
Ojciec: VITUS vom Haua Faronkopf,SZ 18734990
Maaka:NAIAvom Figmarogk,SZ
18141€1

9t

IRKA.minius(5,5-5)
(miotQ " A.mlnlu3,WUANDo'
QUANDO,QUTNA,4 - 4,5,s)

K|MBovomMónchb..g'sz
1944340
OiciecrYASSKOvonder Rotsn Mattet, SZ 7389422
Inbrsdy!
Matka: EIBE von Bad"Boll,SZ
po razdrugigrupa 1891841
Zaprezentowana
QUANDOArminiw (5 - 4,4)
Wykazuje
dobrqjedno||toŚć,
Wierność
URANWildsteigerLand(5,5- 5)
do typu ojca Jest rozpoznawalna. Pierszyrazpokazanagrupa jed(miotz. Wi€ n erau'zAMB.
Jest
Zróźnicowanie
na psyi sukijestrze. no|ita
zrco,3 - 2)
iw typieojca. Zróżnjcowanie
czywiście
dobre,po]edyncze
zwierze na psy i suki jest dobre' suki sa
(miotU. Mónchborg'URK.
ta sq Wydłużone,
Wielkość
z niekóry. sucze.zwracauwagętakżedobre
ULANDA,4 - 4)
jest
mi wyjqtkami
zgodnaz wzor. wykoIorowanie'
(miot
A
AXEL,
Propolcje
budowy
sq
- Hainsterbach,
cem. Niewielkieodmianyw wykolo' doble'Pojedyncfe
ANSCHTE
AXEL,
5,5
bardzodużepsy'
- 4)
jest przeważajqca
lowaniu..
slódręcze u potomstwa
||ość
dużychsuk.za.
długiei niewystalczajqco
sń},vvne, |etypo|egajq
na abso|utnej
sucho. ojc|oc;JAGUARvom Mónchberś'
zadysq krótkie.chodydynamiczne. ścii zwiqzaniuWystawionych
zwie. sz 1888241
Przywykorfystaniu
w hodowlizwra- rzqt'chodysadobre'u pojedyncrychMatka JULGHENvomMónchberg'
caó uwagęna dobryzad'
sobiesiIniej. sz 1795719
fwierzatna|eż'życzyć
Z 331potomkówWWiekuWystawo. szegoposuwu.Przywykorzystaniu
w
Wym,ujętychw księdzerodowodo. hodow|izwracaó
po raz2 grupastaZaprezentowana
wie|kość.
uwagęna
Wejw ramachtejwystawyBsZs \ły. z 297 potomkóW
jednoIi'
pod
ła
się
lepszQ
Wzg|ędem
WWiekuwystawo.
stawiono3,6 %.Okreswykorzysta- wym,u]ętychW księdzerodowodo. tościi WielnoŚcido typuojca.zlóż'
nia w hodow]i,z któregorekrutuje wejw ramachtejwystawyBSZSwy' nicowanie
na psyi sukijestnaprawsię potomstwo
Wynosi26miesięcy. stawiono6,4 %.Okreswykorzysta- dę dobre'Prfy zgodnejz Wzolcem
zwierzęta
sq Wydłt]żone
o
nia W hodow|i,
z któregorekrutuje wieIkości
i zwartoŚcl.
Za|eta
się potomstwo
wynosi15 miesięcy. dobrejsztywnoŚci
sq bardzodobre kQtowania
t}4uz
szerokimipartiamikolanowymi.
Podobniejak poprzednio
trzebazwró
cićuwagęna długość
i ułożenie
ra
mieniajak równieżcfęściowo
nie
prawidłowy,front.
chodysa harmo'
niczneidynamiczne.
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Z 368 potomkóww wieku wystawo'
wym, ujętychw księdze rodowodo.
wej w ramachtejwystawyBSZS wystawiono3,5 %' |]ość
Wystawionych
w k|asie uż}tkowej
wynosiokoto31
%.Okres wykorzystaniaw hodowli,
z którego rekrutujesię potomstwo
Wynosl20mjesięcy'

Nh

JANGO vom Fiirstenberg,SZ

1896a45

Inbredy:
FEDoRArminiuŚ(4 4)
URANWi|dŚteigerLand(5'5 " 4)
(miotQ - Arminius,QUANDOQU TN A , -54 )

'eń;"j

ESKOvom DenuschenHof,SZ
1994847

Inbredy:
MARK Harc B6ck (4-4)
(5'5. 5)
FEDoRArminiuś
URANWildsteigerLand(5 " 4,5)
(miotq - Arminius,QUINA"
'!"1!r""' r.r,a*--QUANA,qUINA,QUANA,5.
4,5,5)
ODINvom Hirschol,SZ 1925447 ojcióc: WoBo vom Lerchenhain,
sz La2492B
Matka:IJTAvomF;urstenberg,
SZ Oiciec: JANGOvom Fiirstenberg,
Inbrody:
sz 1896845
(2 - 3)
1419373
-ZAMB Wionorau
Ma t ka : U N A vo n Oxa lis, SZ
PALMEWll&toigorLand(5- s)
(miotq - Arminius,QUANDO"
Pokazanapo raztrzecigrupa!łyka. 1904966
quaNDo,
quaNA,
i Wierność
wyfujedobrajednoIitość
do Pokazanapo razpierwszygrupa
4 - s,5)
jednoIitość
psy
i
typuojca,zróżnicowanie
na
suki kazujebardzodobrq
r wzorce
Przyzgodnej
m baldzodobrqWerność
doiypuojca.
Ojciec: NERO vom Hirschel, SZ lestwybitne.
propolcjebudowysq pla. zróżnicowanie
WieIkośc]
na psyisukljestdo.
1783907
przy
plfewaga
i
Wid|owe'
Doble
zW]qzanie
zwartość
ble'
czym
]ełpo stlG
Matka:CANDIEvonderWienerau.
prawidłowym
odb]jasię róWnieź
na
n]esuk' Ploporcjebudowysq praw.
sz 1434276
ustaWieniu
kończynprzednich'
Zady dłowe'
Wie|kośćjest
zgodniaz wzor.
dlugość
i ułożenie' cem, przyczymw poleoynczycn
wyPokaranapo raz 3 grupawykazuje majqprawidłowE
padkach
granicę
jak iWpqprzednich
dynamlczne
o
dobrej
dlu
osiqgnięto
WieIko.
Chody
sa
atachdobrqjed
izwar.
noIitość,
wielność
do typuojcairof' gościkroku i dobrejtransmlsji ści'Bardzodobrefwiqfanie
psówz k|asyużytko. tośó'lJWypukIić
poznawane flóżnicowanie
naIełbardzodobly
na psy ] grzbietu.||ość
stosunekwysokoścl
do długości.
suki.Zw]elzęta
sqwydłużóne
o zgod. WejpowinnabyćWiększa.
potomków
w
wieku
Wystawo.
Glębokość
kqtowania
ty1u
u niektó
Z
557
nej z Wzorcern
Wie|kości
i doblym
jest
granicy.
na
Ruchjest
zw]qzaniusztywności
i zwartości' Wym'ujętychw księdzerodowodo. rychsuk
jedyniekatowa. wejw ramachtejwystawyBSZSwy- bardzoharmoniczny
f pokrywajqcy'
Zastrzeżenia
dotycza
wystawionych mi przestrzeń,
Wydajnymi
chodami'
niaprzodu,
Chodysa dynamiczne, stawiono3,2 %']|ość
paltnelów
w
potomków
W
k|asie
uż}tkowej
wynosiokoło
14
Przy
Wyborze
hodow|i
Z 466
w wiekuwystawo
w hodowli, na|eży
zwracaóuwagęna wykololo.
Wyrn'ujętychW księdzerodowodo %.0kres wykorzystania
uwagijest
zwy'
wejw ramachtejwystawyBSZSwy z któregorekrutujesię potomstwo waniesuk.Godnym
cięstwow k asie młodzieży
suk W
stawiono2,6 %'lośćWystawlonychwynosi37mlesięcy'
najwcześniejszych
z moż]i!łych
termi.
Wynosiokoło20
Wk|asieuż}tko\ńJej
nie,
%.0kres wykorzystania
w hodowll,
Ze 142 potomkóWW Wlekuwysta
z któregorekrutujesię potomstwo
wowym'ujętychw księdferodowo
Wynosi27
miesięcy'
BsZs
dowejw ramachtej \Ąystawy
!Ąystawiono
14,1%'okreswykorzy.
staniaWhodow|i'
z któregoleklutu.
je się potomstwo
Wynosi4 m]esiq.
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Kmrentazdokmkurcncii
i jegopotonstvro"
,,rcprcduktor
onkurencja
tajest nie tylko W końcowejfazie opisu potomstwa
najbardriejwidowiskowym podajesięjedyniekiIkauwagco do
jak e powinnyspelniac
elementem wystawyśWa' kryteriow,
suki
doprowadzane
do danegosam
towej owczalków niem eckich, a|e
ca. D a ułatwienia
orientacjiposzcze
róWnocześn
e najważniejsfym
inaj
przyporfqdkowa
bardzlejobjekty/vnym
sprawdzianem gó|nereproduktory
Od wielulat
stanuhodow|iijakośc
czołowych
re no do lini hodowlanych.
produktoróWo jakościreprodukto- obowiqzujepodziałna trzy główne
HhagadahlsAREX, sz 20oa846
ra oprócz wystawionegoW danym linie:lvlutzPelzterfarm , CantoWierokupotomstwaśWiadczytakże
i|ość nerau,QuantoWienerau.
Inbredy:
wystaw,na ktÓrych zaprezentowa| LinięMutza nazywas ę również|iniq
od
FEDORArminius(4 - 3)
swoje potomstwo.Psy' które nie do|nq,jako żejej odgałęzienie
genetycfnej''z re. pnia rodowodowegonastqpiłonaj.
majq dużej
(5" 5)
Arminius
QUANDO
''siły grupę
gułypokazujqtakq
ty ko w jed. WczeŚniej'od Hette|aV' Eckelmalk
URANWilGteiger Land(5,5 llniiumieszcranajest
nym loku' |ub w dwóch ko|ejnych i na wykresach
4,5)
atach, Zaprefentowanieplerwszej po prawejstroniena doe, a dwie
glupyfwiqfanejestz reg!łyz wysokq pofostałe|iniamigórnym' W po
Oiciec: WOBO vom Larchonhain, |okatq,jakq osiagnqłdanyp es na szcfegó|nychIiniachdokonywany
WystawieŚWiatowejW k|asie mło jest jeszcze podziałna odgalęzienia'
sz La23g26
Mat ka: Wineck e"s VANTA, N df eŹy ub młodychpsóW. Do takie Kryteriumtego podzialustanow bezgo młodegopsa' z chwi|qLlkończe. pośrednplzodekW iniimęskiej'czy|i
20562/93
niaprzezniegodwóch]at'jeźdfidośćojciec danegoreprod!ktora.Jest to
zatem podziałnie uwzg|ędniajqcy
dużohodowcówze swoim slkami
Zaprezentowana
2 grupawykazuje spodfiewajqcsę dobregopotom. zupełnie
pochodzenia
matkiani też
jednoIitość
nie
uwzg|ędnlajqcy
inbredów,a Węc
dobra
z dobraWiemościqstwa' Weryfikacjaoczekiwańnastę.
ZatemprzyplsaWystawe' Jeżeligru. bardzouprosrczony,
dotypuojca'Widaćzróżn
icowan
ie na pujena ko|e]nej
nie
reproduktoróW
do posfczegó|.
pa
potomstwa
znaldzie
uznanie
u
psy i suki.Zwierzęta
sq wyd|użone'
hodowcówto do takiego reproduk. nych|inipownnobyćznacfniebar.
Zw]e|zęta
sq duże' ma]qdobrekq' tora LrstawiajQ
Trzypokoleniowy
się ko|ejki.JeżeIlnie, dzlejrozbudowane,
przodu
towanie
i bardzodobletyłu' pozostajejedyn e w statystykach. lodowód podany p|zy każdyn z rc.
jest w produktorów
Długość
i ułożenie
zadujestdobre' Srednlejklasy reproduktor
ułatwidokładniejsze
ich
poczy. stanie zaprezentowaćswo]a grupę pe|negopowiqzaniaz poszczegó|ny.
W na.jwiększe]
częścina|eży
n]ćzastrzeźenia
co do prawdłowo. )eszcze ptzez owa, rrzy sezony, po mi liniam,
co roku rodfi się w Niemczechod
ścifrontu'
chodysq bardzohalmo. cfym 'moda'' na n]egokońcfy s]ę
ona sam znika z wystaw Wybltne 20 do 30 tyś'szcfeniqt, ]ośćrepro.
niczneTdobratransmisjagrzbietu. reproduktorypojawiajQs 2e swo. duktorów przeklacfa 1000, zatem
ę
NaIeŹy
doprowadzać
sukizabsoIut. im potomstwemprzez kilka ko ej- Wydawałoby
s ę' żebaza hodowlana
jest jest bardro szeroka,Ale nie wszystnieplawidłowq
strukturqprzodu'
nychIat'AbsoIutnym
rekordzistq
Z 264 potomkóww wiekuwystawo tuta]URANv. Wi|dsteigerLand' któ. ke z nich kryjapodobna]ioścsuk ]
jeieli przeanalizujemypochodzenle
wyfil'ujętychw księdzerodowodo' ry jako reproduktorwystępował9
razy'od 1984 roku' kiedyto został tych 32 reproduktorów,które zapre.
wejw ramachtejwystawy
BSZSwy' rÓWniezpo raz pierwszyzwyc
ęzcq zentowałyswe grupypotomstll/ana
stawiono9,8 %.||ość
!łystawionychświata,aż po 1992' kiedy to jako ostatniejwystawle,to okażesię' że
w k|asieużytkowej
wynosiokoło
7,8 juź11.|etnipies szedłjeszcfepełen mamydo czynieniaz bardzodużym
%.Okreswykorzystania
w hodowli, wigoru prowadzqcswojq grupę' fagęszczeniemkrwi' Na te 32 psy
jedynie 1 jest wyhodowanybez in
z któregorekrutujesię potomstwo Przez8lat swojepotomstwoprezen
ty|ko5 nie
przez 7 bredów,a z pozostałych
tował
Jeck
V.
Nolicum.
a
Wynosi
17 miesiqce'
Fantov, Hirschel,Zambv,d.Wiene- jest rinbredowanychna Urana. ,,Winić,,możnaza to przedewszystkim
rau i Ulk v. Arlett.
W konkurencji
tej nie wyłaniasię Uranaijego niesamowitqsiłęgene.
zwycięzcy.Uprzedniodzie|onoleplo. tycznąoraz preferowaniena Wysta.
duktoryna kiIkagrupjakośc
owych' Wach psóW i suk na górnej granicy
0d 1995 roku zaprzestano tego wzrostu.W e]e psów oprócz inbledu
podziałuwychodfacz założenia'że na nlegojest róWnieżzinbredowana
sami hodowcypotrafiqna podstawie na jego matkę Pa|nre,gdyżjakWia'
Tłumaczenie
z sv zeitunq:
e matkq
og qdanego potomstwa ocenlć re. domo byłaona jednocześn
wiesłcllłl Ziemeckź produktolai okreś|ićmoż|iwość
Wy- miotuQ - Arminius(Quando,
Quana,
f sobq
kolzystaniago We Własnejhodow|i. Qu]na,
Quino),którypowiafał
te trzy jnie.

18

DWUMEs ĘczN x Nt ,t czEFW]Ec2oo1

już zan]knq'Po
tych reproduktoróW
jawiq się Wplawdz'enowe,ale chyba
Quanajest matkaCe||oV.d.RÓme- przezkiIkaIat będziemyobserwowaĆ
tendencjędo ponownegoroszerzenia
jest
Marka
v'
Beck
i
bazy hodowanej i zwiqzanegaz tym
matka
Quina
się drfewa
da|szegorozgałęzian]a
YAGo v. WildsteigerLand
genea ogrcznego.
do podanejuprzednioI cz
Jeck v. Noricumjest wnukiemlJra Powracajqc
lry reproduktoróWna|eŹywziqćjesz
Ximon v. Dan Alhedy"s Hoeve oraz cfe pod uwagęwylaŹne Występu]a
e hodow|ina hodow
l]|kV' Ar|etsq prawnukamiUrana
ce zróżn]cowan
Te inbredyWystępujazazwyczajW 4 |ę psów wystawowychi hodow|ę
5 poko|eniu'a więc u potomstwa psów sportowych.JeżeIipolównamy
QuandojestojcemOdinav.Tanner

2 soba te oba drzewa genea|ogicz
ne Wywodzqcesę przecieŻz tego
samego pnia to spotykamysię z fu
pełnieinnym głównym
i odgałęfien
ia
mi' W następnyrn
numerfeprzedsta
Wę psyz BundessiegerPrufungoraz
drzewogeneaIogiczne
tych psóW'
N etrudnozauwałć,żeu psów spol.
towychlinie Canto i QuantoWienerausa reprefentowane
bardzomizel.
nie.

wiesłaul ziemecki

Wystawa
cAclB
Międzynarcdowa
berga
ti2 -13,05.2001
- Norym
a terenachTórgowW Noryrn jqcoduży'ustawonona zewnatrz,na
do
berdzeodbyłasię w dniach asfaIcie,jednymbokiemplzy|egał
małe
śc]any
ha|
Pozostałe,
bardzo
12 13'05 br Międzynalo.
'
dowaWystawaCACIB.Z zaciekawie- ring dla innychras ustawionow
na rią' abynie ty| dwóch ha|ach,w których najwięcej
niempojechałem
o|brzymiestoko zobaczyćpsy' ale i poróWnaćjej rnejsca fajmowały
psimi
z
karmarn
i
akcesofia
iska
olganizacjęf podobnymwystawam
o e u nas wystawymiędzynarodo.
We sa wydarzeniemna ska|ę dane.
go m asta' gdzie widać p|akaty|e
klamowei gdzie już przed telenem
Wystawyczuje s ę jej atmosferęto
nie było'Do
tego W Norymberdfe
b|fe byłofnaczonydojazd'gdyżod
autoŚtladybyłyWyraźne
drogowska.
przed
fy na Targi,a k ]kaskrzyźowań
parkingem um eszczonododatkowe
tablicez napisemCACIB wizerunkiem psa' opłataza parking7 DM'
Po wejściu
na wystawęf trudemfna'
azłemwciśnięty
W kat ha i sto ik'
przy ktołymWydawanokataogi' Na
wystawę fgłoszonookoło 1500
psów' w tym 36 owczarkówniemiec.
k ch. RingdIaowczarkÓw'wystalcza

'\,

ou

^r

v.!,

odb}ĄVało
się W ten sposÓb' ie We
zwano psy suki z pierwsfq okatq,
które byłyljęte w kata|oguw k|ase
otwartejiużytkowej.
a|e ponleważ
te f k asy otwartejnriały]edyn
e oc€ .
nę bardzodobrq,w]ęcn e mogłybyć
poróWnywane
i cAcIB automatycznie
otrzymałpies i suka z k|asyużytko.
owczarkisędziowałjak zawsze bar. wej f |okatqpielwsfq' ogó nie b]o.
dzo sprawniep,ErichOrscher. W rqc stawka nie byłanafbyt si na'
s e wyraźnie
czteryzw e.
katalogupodanotylko trzy klasyl WyróŹniały
przy rzęta:QL]ANT|']M
V' Alm nius' KAT|N.
młodfieży'
otwartq uŹy,tkowq'
k asę KA v.d. Wernburg,XEVIN Matadori
czym sędzia skon']entoWał
KATYv' Glonachta i one zasłużeni€
otwańq' jako k|asęmłodychpsów
reguIaminu
sV' wygralyswojek|asy' W k|asachużyt
suk' ocenałWedług
i młodrrch kowychpsóW i suk poziombyłbar
zatemW k|asie młodfieży
byłaocena ba|dfodobla' dfo przeciętny z pewnoŚciana nor
na]Wyższa
zgłoszonegoW k|ase otwaltej psa malnejwystawieSV te psy i suki nle
2 at bez Wy zna|azłyby
się w czołóWc€ ' I tak p|ak
sukę w wiekupowyżej
jest
Pies tycznie
na wsrystkichwysta.
srkoleniaocenianooddzielnie,
W Niemotrfymałocenędostateczna,a suka Wach międzynalodowych
doblq. UjętaW kata|oguw k|asie czech.N]e ciesfq się one popu|al
młodziezy
suka w wieku9 m]esięcy nościaWślódowczar|arzy.Ae |az
zostałaocenianaoddfieIn]ejako re. możnabyłopojechaći na Własne
prezentantka
k|asymłodzikóW'
Nie oczy fobaczyćto' o czymsię od daw
byłoW ogó|e WnioskówcAc' odpo na słyszało'
Wiedniknaszego CWc' PoróWnane A oto wynlkitej wystawy
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lll ZawodyNoworoczne
Psówobrcńczych
i
Towaą1sz4cych
Katowice,3/4,O3.2OOL
WynikiKonkurencji
IPOlll

piesw ćwiczeniach
NajIepsfy
obrończych:FALco orehova A|ei
(owczarek belgliski)

sędziowie:
PRACAWĘcHoWA:Mleczys|aw
'
Mateja
Wyniki:
PosŁUsZENsTWo|Małgorzata
'
Starkiewicr
1. XAVIER Berg am Ort
ćW|czEN|A
oBRoŃcfE:
owczarekniemiecki,
'
przewodnikr
Leszek Salamon
B. Ryl
A:93. B:80, C: 93.5, RMEM:
PożolanciIicencjonowani:
256.5
'
DariuszKmieclk
'
MariusfRyndak
2. ZORA Psi Kantor
owcrarekniemiecki,
przewodnlk:L. Pisarczyk
Llcfba startujqcychpsó\d:7
L cfba za|iczonych
egzaminówIPo
A:9A, B:80, C: 87, RAZEM:
ll:5
265
Naj epszy pies W pracywęchowej:
zoRA PŚi Kańtor (owczarek
niem.)
Naj epszy pies w posłuszeństwie:
KONDORu Fourniermiihlenbach
(owczarekniem.)

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

4. WIK
n em ecki,
o\łczalek
przewodn
k;WoIiński
A : 8 8 ,B: 7 6 ,C : 9 6 , RA Z E M :
260
5. KONDORv,
Foumiermiihlenbach
owczarek
niemiecki,
przewodn
k:A' Domański
A:82, 8181, C: 94, RAZEMI
6, FALCOOrehovaAlei
owczarekbe gijskimalinois,
przewodnik:
J, Lenard
A r 9 2 , B: 6 2 ,C : 9 9 . RA Z E M :
253.5
7. GUMP FORESTTraho
owczarek
nlemieck,.
przewodnlk:
DEbrowski
Ar 93, Br 50,C:95.5,RAZEM:
238.5
opracowaniewyników wystaw:
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lV Dolnośl4ska
WystawaowczarkówNiemieckich
03.05.2001.Wtocław
--Ei=
kaźdejk|asie otrzymałyoprócf me
daIitakżepuchary,a więc zwycięzcy
schodziIizringówWpełnlusatysfak.
clonowani,
DoInoś|Eskie
wystawyowcfalkóW
niemieckichuważanesq ]ednogło.
Śnie za druglepod wzg|ędem
rangi
wydarzenieowczarkarskie
w krajupo
wystawieklubowej.Jak najbardziej
fasłużenie'Wystawa tej rang] nie
mogłabys]ę odbyćbez o|brzymiego
!łkładupracyorganifatoróW którzy
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