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I. doświadczenia, Wprawy i
um iejętności .czy]i pies się uczy' W
wyniku uczenia się powstajq nowe
formy zachowania się psóW W okre.
ś|onych sytuacjach' |łyróżnić można
trzy formy uczenia się|
1) Pierwsze skojarzenie .
2) Ptłd{yczajanie
3)Uczenie się metodq prób ibł{ędóW
Pierwazo gkojarzenle, wpdanie,
wdraźanio to najprbstszy proces
uczenia się' powstajacyW najwcze.
śniejsfym okresie życia. okresie
szczenięcym' Pozostawia on trwałe
ś|adyw ńamięci irfutuje na później.
sfe społgczne zachowania psóW, np'I
podqżanie szczeniqt zajednym z ro.
dficów (reakcja ta formuje się do 3.
go tygodnia życia).
Dru8q formQ uczen]a s]ę ]est plzy.
zwyczajani. 3ię, które powoduje e|i.
minacje leakcj nie ma]qcych okre.
ś|onego znaczen ia bioIogicznego dIa
życia psa, co powoduje nauczenie
się nie reagowania na bodŹce mało
znaczqce, czyli Wyb]órcze zahamowa.
nie reakcji Wzbudzania na okreś|o.
ne bodźce. Taforma uczenia siętrwa
ptzez cale blcie.
Następna metoda uczenia się to tzw
motoda prób I bĘdów' którą naj|e'
piej obr.azuje doświadczenie z uźy'
ciem |abiryntu' Pies aby dojść do
pokarmu (na końcu |abiryntu)' musi
wykonaó wieIe poMórzeń (ozróżnień
toróW Iabilyntu).
Procesy uczenia po|egające na gro.
madzeniu i magazynowaniu informa-
cji, któle wykorzystylvane sĘ W róż.
nych okoIicznościach, naz}a/Vamy p*
mięcią'
W zależności od czasu utlzymania
się 4lromadzonej informacji pamięó
może być krótkot]wała |ub dfuśo.
trwa|a. Pamięó krótkotrwała opiera
się na przechowylvaniu informacji
ś|adowych (pojedynczych)' natomiast
długotrwała na przechowywaniu in'
formacji poMarzajqcych się (prfypo'

mina.iqcych bodźce często poMarza.
ndnp. nazwa psa). oprócz groma'
dzenia informacji, W mófgu dochc
dzi do zestawienia różnych ś|adóW
pamięciowych. Te współzaIeżne prG
cesy pamięciowe zachodzq również
u psów i na4a/Vane sq prostymi prc.
cesam| myś|owymi' Psy przy rozwiQ.
łwaniu skomp|ikowanych zadań wy.
korfystu]a swoje dotychczasowe do.
ŚWiadczenie, a poniewaź po|ega to
na rozpoznawaniu konkretnych
przedmiotÓw c4l s}tuacji' nazywamy
je myś|oniom konkrotnym.

pofostajq W dużej za|eżności od
bodŹcÓw zmysłowych (węchu, wzro.
ku), ]nstynktóW nawykóW i praktycz.
nie na nich opierajq się różne formy
ich zachowania. W postępowaniu
swym kierujQ s ę rozsqdkiem (inteIi.
gencjq) a nie lozumern (inte|ektem).
Zachowanie psóW opiera się niety|'
ko na mechanlzmach wrodzonych
(odruchy, instynkty) a|e również na
mechanizmach nabytych' których
mot}ĄłacjQ jest zaspokojenie okre.
Ś|onych potrzeb b|o|ogicznych psa
(niezbędne do utrzymania się przy

schemaacmo uzp.lstawl.nle konkotndgo Inyślenla psa:

W pewnej od|egłości
psem' znajduje slę pr
uwiQzana na sznurku

p(ze

Rys
gnQó

a. Pies próbuje lQ do

Rys b' Pies plzez chwi|ę
g|Qda się uWaźnie przynęcie

Rys c. Plzednimi łapaml gl
biqc plzyciĘga przynętę za szn
rek do siebie.

]Vyś|enie konkrctne jest przeciwień'
stwem myś|enia abstrakcyjnego wy.
stępujĘcego u |udzi, które to wp|fe.
dza i p|anujejego działanie, prfewi.
dujac Wynik' Psy nie posiadaja zdo|
ności samodz eInego tworzenia abs
traktu myŚ owego (Wizji twórczej)'
odbierane bodźce przez zmysły psy
koja|za z ob(azami pamięcio\łymi
powstałym i na bazie wcześniejsfych
przełć' Wypowiadane przez Iudzi
słowa kojarzą z różnymi rodfajami
dźwięków akustycfnych' a nle pojmu'
ja ich sensu, znaczenia' E|ementar'
ne umiejętności myś|enia u psów

życiu Iub przedłużenia gatunku).
oplócz potrzeb bioiogicznie' psy Wy'
kazujQ potrzeby: kontaktu z nowym
otoczeniern, zabawy czy potrzeby
socja|ne. Te formy zachowań w od.
różnieniu od instynktów powstają W
wyniku kontaktu z otoczeniem, w
procesie uczenia się . sQ formami
nabJ,tymi. Potrzeby biologiczne wywG
łuja w olganizmie pewien stan za'
chw|ania równowagi np.: brak poł.
wienia, wody, cry niezaspokojenie
potrzeb płciowych' W celu przywró'
cenia równowagi Wewnętlznej orga.
nizmowi powstaja lóżnorodne moty.
wy idfiałania motywacyjne' We.
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\łnętlzny stan olganizmu uruchamia'
jqcy i organlzujqcy zachowanie się
prowadzqce do zaspoko]en a potrzeb
biologicznych nazylvamy motylvem.
Cfy i mot!Ą/Vy inspirujq' ukielunkowu
jq integrują zachowanie slę zwle
rzęcia' Wfbudfona aktylvnoŚć zW e
rzęcia przef motywy może trwać od
ki lkLr godzin do ki lku dni.  To racho
Wanie o wzbudzonej akt}ĄVności okre
ś|amy zachowaniem motywacyi
nym' np.I zachowanie psów W trak.
cie c leczkl,
Każdy motylv składa s ę z duch e e.
mentów| popędu (napędu) chęć
osiqgnięcia okleś|onego ce|q Iub
rdobycaa nagrody.
Popęd jest komponentem !!ewnętrf
nej mobiIizacj organ zmu do dfiała.
nia i  przejaw a slę okreś|onym dzia.
łaniami ruchowymi.
schemat działania motylvacyjnego i

zaistniała potrzeba bioIogiczna
I

t I l popęo
v ( nagroda

zaspokojona potrzeba biologiczna
(0siqgniętyce|)

v
przywócona równowaga organizmu.
Popędy podf]eI ić można na:
1) Dodatnie (rachowawcre) pokar
mowy' płciowy, łowieck, iropien a.
2) Ujemne (obronne) - walk, agre-
sji, ucieczki, strach,

Psyw trakc e dzia|ań mot!Ą'acyjnych
doznają prfeŹyć(przyjemnych ub
przykrych)' ToWarzyszace popędowi
przeżycia okreś|amy uczuciami np':
uczucie głodu' |ękLJ, plagnien]a'
gn]ewu' bó u, satysfakcji płc owe]'

Natom ast pod po.jęciem emoclina.
|eŹy rozur.ieć stan wewnętrzny orga.
n zmu gdy uczucia osiagaja sfcfegó|'
nie duże nasi|enle'  Poprfez emocje
psyokreś|ajq swój dodatniIub ujem
ny stosunek na działajqce bodźce
Wet!nętrzne zeWnętrzne' np.; smu'
tek. zadowoIenie, przygnębienie,
obawę' gniew, niezadowo|en e, n e'
pewność'

Psy Wyrażajq stany emocjonalne i
uczuc a poptfezl
|) plzyjmowanie różnych porycji ciała

ujemnego wzmocnien a pobudzenia
. sq to tzw układy kary i nagrody.

,=ć.,..),..';14fr

c. porycja norma na psa

e. pozycja agresjize strachu

2) artykulacle gtosu - skomlenie,
szcrekanie, warczen e, wycie wyda
wane W różnych tonacjach'
3) Wyraz pyska. napięc e Warg' po.
kazylvan e fębó\d, ruchy nosem, Wy.
raz ocfu, luchy i  napręcie uszu kon.
takt wzrokowo - sluchowy.
4) Ruchy ogonem:
. W stanie radości, zadowo|enia:
marhan e ogonem na boki,
.W stanie agresj wyn kajacejze stra
cnu: ogon opuszcfony. wręcz poow.
nięty
-w stanie agresj dominacyjnejogon
uniesiony do góly, napięty

służy jako ster przy pływaniu |ub
skokach przez przeszkody.
5) Straszenie s erśc psy strosfq
sjerść na grfbiec e !ł stanach stra
chu, zagrożeńia Iub podczas wa ki .

Na obszarze drugjego poziomu (pod-
korowego) czynnościowego mózgu a
śc ś ej w podwzgórzu znajduja się
struktury nerwowe, które nadajq do
datnie (prryjemne) ub ujemne (przy
kre) zabarwienie emocjorn, doprowa
dzajac przez to do dodatniego |ub

f. Pozycja psa z agresjq do-
mInacyJnq

L'J kład karywyzwaIa ujernne mecha.
nizmy !łf macn ajqce (prfykre) a układ
nagrodywyzwala dodatn e mechan
zmyWzmacnia]qce (przyjemne)' Z cf a-
sem p es uczy s ie jak e sytuacje
pobudzeniowe i akty zachowania się
zwiazane sa z dodatnim ub ujem.
nymi doznanlami, Wynagradzane
(Wzmocnione) fachowanie s ę pies
kojatzy jaka przyjemne doznanie i
dqży do jego powtarfania'  Nato
m ast lóżne folmy kary kojarfyjako
doznan a plzykre istara s ię unlkać
tak ch sltuacji.

[J Wszystklch zwierzqt zyjacych W sta-
dach' cfy grupach Występuje c eka-
!ły rodzaj fachowania się' tfw zacho.
wanie się socja|ne (spo|€cfne). W
glupach Wytwalza się specyficzna
organ racja socja na oparta na hie-
rarchi i  stadnej (dominacyjnej).
Główna ro|ę Wgrup e odgrywa osob.
nik odznaczajEcy się od pofostałych
osobnlkóW: sl1q, um ejętnościa WaI
ki, tloskq o stado io L]trzymanie gra
n]c ter}tolia|nych grupy- Każdy cfło
nek gru py zajm uje wylvaIczonq przef

b' Pozycja fupełnej u egłoŚci

ProŚba o fabaWę
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siebie, okreś|onq pozycję. W taki
sposób usta]a się porzqdek socja|.
ny oparty na dominacji i subordyna-
cji' RóWnież psy żyjqce z |udźm w
domach tlaktujq don]owników jako
członkóW grupy i dqżq do usta|enia
swojej pozycjiwtej społecznośc , co
niejednokrotnie prowadzi do konf lk
tóW a nawet zachowań agresyvvnych
w stosunku do wlaścicie| i '  lJdomo.
wienie hodo!ł a psów Wpłynęły na
zmianę budo\ły ich ciała (Wyhodowa.
nle róŹnych rodzajóW las)' fmianę
funkcji narzqdóW, a prfede' wsfyst.
k im na zmianę zachowania s ię.

Instynktowne f achowania uIegły
fnacfnemu ogranrczenru na rzecz
lotm opartych na procesach uczenia
się' Jedne folmy zachowania rozro'
sły s ię np.Ifachowanie pokarmowe'
ciekawość, zabawa, zacho!łania
płc owe ( popęd płciowy Występuje
Wcześniej, trwa dłuŹej i jest nten.
sywn]ejsfy)' inne uIegły u\rystecznie.
nlu np.: rekcje uceczk. agresja.
GeR€raInie zmien ła się ty|ko specy.
fika form wrodzonych, a n e powsta-
ły nowe folmyfachowania się' choó
cfasem takimi s ę wydajq'

sc sly kontakt psó\^] f Iudźmistymu.
luje do powstania form rachowania
s ę ukierunkowanego na człowjeka
co często jest d a n ego kłopot|iwe'
czasami poja\d ajq się LJ potomków
cechy od|egłych przodków' które za
ni|dy \ł toku ewo uc] sq to atawi.
zmy.

Wedlug k|as),4lkacji Paw owa Wyróż'
niamy cfterytypy psych czne psów-
Jako podstawę tej k as}'fikacji plzy.
jęto pobudzanie i hamowanie bodŹ
ców oraz ich intensylvność'
|. Typ si ny, n ezróWnoważony' po
budl iwy (cholery k)
W ośrodko!łym układfle nerwowyrn
procesy wfm ac n ian ia docierajqcych
bodźcóW, prfeważajq nad procesa'
mi hamowania' Psy bardzo żylvo re.
agujq na bodŹce, ztrudem zachowu
ją spokój, Wsrystkoje interesuje' sE
nadmlernie ruchl iwe, trudne do opa
nowania' ReagujQ agresJ^Vnie' naj
częścięj bez ostrzeŹenia'

||' Typ siIny, zróWnoważony, ruchIi
wy (sangwinik)
U psóW o tym typie psychicznym plG
cesywfmacniania i hamowania bodź'
cóW równoważq s]ę. Psy odporne
psychicznie, odważne, o ostrości
wynikajqcej z pewności siebie, zrów
noważone. Agresja kontro owana .
na rozkaz' Jestto pożqdanytyp psy.
chrczny.
|||' Typ s ny, fró\łnoważony, powo|
ny (flegmatyk)
Procesy wzmacniania i hamowania
bodźców róWnoważq się Uak Wtypie
'), a|e różnią się szybkością powsta

Wan a i zanikania procesów pobu.
dzenia, słabo reagujq na bodźce. psy
sq niepewne' nie ]ubiqce zmian,
agresja Wynikająca z |ęku' tludno
przyz^yczajają się do nowych oko|icf.
ności.
IV. Typ słaby, fm enny (me|ancho.
rik)
Procesy wrmacn ania i hamowan a
bodźców powstajq baldzo Wo|no isq
trwałe' sq to psy łagodne. b erne,
bojqce się by|e hałasu, o agresji
bojaź|iwej, bardzo trudno akceptuje
się do nowych okoIicznośc ' Zm en.
noŚć tego typu po|ega na aglesji W
stosunku do osÓb zaglażajqcych Wła.
ścicieIoWi.
Z punktu widzenia oceny cech psy
chicznych psów, które sa istotne przy
próbach pracy, poruszę tak]e ele.
menty charakteru jak: odwaga,
ostrość (ciętośó), wytrzymalość' po.
jętność. odporność psychiczna.
odwaga jest cechq wrodzona ]
po|ega na pewnościs ebie' nieustra.
sfonośc ' braku ękL]' W plzeciw]eń.
stwie do cfłowieka odwaga ni€ wy'
nika z zagrożenia życia, pies postę'
puje nieświadomie' odważny nie
musibyć ostry' gdyż sq psyn e bojq.
ce się a pozbav] one jak eko w ek
ostrości'
ostro6ć (ciętość) - pod tym poję.
ciem rorumiemy wrog e(agreslwne)
zachowan e na zagrażajace bodźce
z otoczenia' Wyróżniamydwa rodza
je ostrościI
1) ostlość pożądanq agresja Wyn.
ka f pewności sieble' popędu wa.
k, prrewodzenla czy obrony stada.

2) ostlość poforna (ze stlachu) .
agresja wynika z ęku, z samoobro.
ny np'I ruch rękq |ub zbIiżenie
s ę obcel.osoby Wyzwa a agresję'
wytrzyma|'ość - jest to zdo|ność
Wykon}Ąvania okreś|onych czynności
bez zmęczenia fizycznego i psych]cz
nego,
Pojętność czyIi zdo|ność uczenia
się np':zdo ność kojalfenia bodźcóW,
zapał do pracy, podpolzqdkowania
się.
odpolność psychiczna (twardość)
- fdo|ność przyjmowan]a nieplzy.
jemnych Wlażeń i  plzeżyć np': bó| '
kala, bez trwałego u|egania ]m'

AGRESJA
Agresja jest to najn iebezpiecrn iejsze
zachowanie się psa. Ta Wroga reak.
cja |a zaE|aża)ace hodźce z otocze.
n a może być dwojakiego lodzaju:
'  pożqdana (kontro|owana np' d a
psóW obrończych),
. n epożqdana (niekontro|owana).

Usfkodzen e cała, ka|ectwo' a na.
Wet śmierć, to zaglożen e ze strony
nadmiernie agresylvnyc h psóW Przy.
k|ady pogryzień coraz częściej spo.
tykamy w prasie, telewizji ito poda-
ne f zabarwienrem sensacyjnym.
W zW qzku z czym nieco sfelfej po.
llJszę ten lodzaj zachowania się, a
przede Wszystkim agresję n]ekontro.
Iowanq'

Niektórzy autorzy Wyróżnlajq kiIka
form agreslll
) agresla obronna
) agresja terJ,torlaln a (obron a dome
stwa)
') agresja wobec ]nnych psóW
.)aglesja Wobec innych zw erzat
.) agresja bo]aź|iwa wyn]ka z zagro
żenia, |ęku, psy reagujq Wrogo bo
sq przestrasfone'
stqd strasf enie sierśc], przyśpiesf e'
nie oddechu, tętna, akcji serca (ty-
powe objawy stresu). Reakcje
ataku i  uc eczkisq naprzem]enne'
-) Agres.ja dominacyjna wynika z
p|óby dominacj i  nad innymi psami
ub Właścicielem'Psy reagujq zdecy
dowanie bez próby ucieczki, bez ob.
jawów stresu, za|icfane do I typu -
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siIny, niezrównoważony, pobudIiwy
(cho eryk).
A€ilesja dominacyina|
Każdy typ agresji może fostać uzna
ny za zachowanie prawidłowe, nor
ma|ne Iub niewłaściwe, nienorma
ne' Zachowanie to uza|eżnionejest
od adekwatnego \'vystąpienia agre
sjido okreś onej s}tuacji. Jeże|iagr+
sja Występuje w sposób przesadny
nie prowadzi do celu, nie przynosi
poŹqdanego efektu, wóWczas mamy
do crynienia z nerwowym zachowa-
n em s]ę psa. Źródłem tak]ego za.
chowaniajest dqżenie do zdomino.
wania otoczenia istqd Vvynika nazwa
tego nlebezplecrnego, zachowania
- aElresja dominacyjna. Najczęst
szymi sytuacjami, któle mogq pro
Wokować zachowan e agTesywne w
ce|u przeięcia kontro|l nad |udŹmi sq|
potrqcan e śpiacego psa

. karcĘce szarpan|e za smycz

. s ęganie ponad g|owę psa np.I przy
fapLnan!u smyczy
- cfesanle psa
. wpltrylvanie się w psa
- przltutanre psa
'dotykanie psa W oko| cy głowy
-ograniczen e swobody Psu
. stoso\łanie kar fizycznych
Aglesja moźe być skierowana najed.
nq osobę w lodzinie' wsfystkich
cz|onkóW lodziny' ty|ko W stosunku
do dziecilub osoby obcej. Zachowa'
nie to może powodować panujace
zamieszanie Wdomu, które Wylvolu
je niepo.kój u psa' Agresja dom na.
cyjna ujawn a s]ę najczęściejr.] psóW
po osiqgnięc u dojrzałości społecf.
nej tj '  ok' 18 36 mies]qca Źycia, u
suk Występuje rzadko ] przede
wszystkim W bardzo młodym wieku
do 8 mies]qca życia'
Zaburzenie to niejest uwarunkowa
ne hormonalnie. Hormony takie jak
testosteron Iub brak estlogenóW \d
okresle rozwoju p|ciowego, mogqje.
dyn e nasilać agresje dominacyjna'
N ektóle stany chorobowe psóW
mogq plzebiegaó ze wzmożona agre.
sjq np' nowotwoly, choroby neuro|o
giczne, zakaŹne'

Potwierdzenlem tego typLr faburre
nia jest nas enie się agresji W od

powiedfi na fizyczne lub słowne kar.
cenie, bqdź przelwanie zwierzęciu
jakiejś czynności. Jeszcze raz pod
kreś|am' iż agresja dominacyjna nie
wynika z konkretnego działanla czło
weka a|e z dażenia psa do podpo'
rzqdkowania sob]e Właśc]c]e]a.

Wyróżniamy dwie grupy psów agre.
sJ^łnie dorr in acyj nych:
I Psy sprawujace kontlo|ę nad oto.
cfeniem podporzEdkowujace sobie
WłaścicieIa.
ll Psy n epewne swego miejsca w
grup e spolecznej - poprzez agresy\rv-
ne zachowan]e usi|uje ustalić swojq
pozycje

Psy na eżace do p erwszej grupy spc
tyka się rzadko, W ększość przypad.
kóWto glupa dluga. Przejawlajq one
zachowanie ma]qce na ce u przyciq.
gn ęcie uwagi, są bardziej absorbu.
jqce, domagajq s]ę by im ust9pować'
Występuje nienormaIna chęĆ plze.
wodfenia, c qgle 

',rzucajq'' 
wyzwania

daŹqc do konfrontacji' Agresja dom].
nacyjna u tych psóW ma charakter

ękowy' Nie należy u tych psÓW sto.
sować karfizycznych gdyżone n e e|i-
m nujq niepewności' a e prfeciwnie
utWierdzajq w przekonaniu ]ż osoba
każqca stanow] zaglożen]e. Bijqcy |ub
kopiący psa W|aścicieI staje sięjego
przeciwn k em' Psytworzq struktury
społeczne podobne do udzkich' stqd
potrafimy frozu m ieć WieIe sygnałóW
przez nie Wysyłanych' ostatnie ba.
dania nad wi lkam dz kirni psami
dowodza' iż agresja i przemoc sQ za.
cho!łaniami Wyjatkovlym a system
społeczny ich opiera się na ustępo'
waniu' Ta zasada dotyczy róWn eżza.
chowań udfkich i stqd wzajemne le.
|acje pies. właśc cie|sa bardzoważ
ne przy odczytylvaniu subtelnych za
chowań dominacyjnych przykłady:
. pes kładzie s ię w drzwiach |ub
przed foteIem, aby WłaścicleI m usiał
go om jaó
. plzy każdej sposobności opiela się
łapq |L]b całym ciałem o Właścic]e a,
przypróbie odepchnięcia napina mię
śnie (usztylvnia ciało) i Warczy

naciskanie przednlmi łapami na
innego psa Iub Właścicie|a iwarcfe

nie, zachowanie ma to charakter
wyzwanla

agresywne zachowanie, gdy w
domu panuje ramleszanie (wyzwa a-
nyjest niepokój)
' agresja na rnałe dzieci w}łVotana
jest patrzeniem dziecka prosto w
ocry psu (wzrok dziecka i psa znaj-
duje się na tej samej wysokości)'
Pies odbiera takie zachowan eiako
8rozoę'
- spycnanre psa z Kanapy.
W celu ograniczenia do minimum
niebezpieczeństwa f lanienla Iudzi
na|eży u psóW z aglesjq dominacyj
na zastosować tzw' telapię aglosji
dominacyjnej' której zadaniem ]est
zm ana zachowania psa z niebez-
piecfnego w opanowaneco (bez-
precfnego).

Terapia agresjl dominacyjnej składa
się z następujqcych e ementóW:
1' Unikanie sytL]acji które mogq
sprowokować psa do zachowań
agres!ĄVnych np'| ne sęgać rękq
nad głowę psa]eŹeI leaguje !!alcze-
niem, kiedyśpina kanape ne na|e.
ży go spychać |ecz n e pozwa|ać
wchodf ć'
2. Bierna terapia behawioralna - ce-
|em tej terapii jest skłanian]e psa
0o us(ępowanIa
Właścicie owi olaf stosowanle po.
chWa|y i nagrody przy zacho\łan]ach
W sposób pożqdany' W telapil tej
chodz o niedopuszczenie dowalkio
przylvódftwo w grupie spotecfnej
3. Czynna terap a behawioralna po-
ega na odwraż|iwianiu i naucfen u
psa mnlej agresywnego sposobu
reagowania w s}tuacjach, które \Ąy.
woiu]q agres]ę'
4, Terapia farmakologiczna stoso-
Wanie |eków o dfiałaniu przec \ł ę
kowym np. I leki przeciw depresyjne,
inhibitory wychwytu zwrotnego sero
toniny, ekl przeciw drgawkowe. Ta
terapiajest skuteczna ty ko U psóW
u których agresja dominacyjnajest
pochodzenia |ękowego'

Lek. weL Andrzej Tamowski
zwiqzek Kyna|ogiczny W Po]sce

oddział częstochowa
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2.
3.
4.

5.
6.

aA..ll Wrrcffim{mkmłęffi
ubiegłolocfnych

I\,4lstrzostwach Niemiec
wzię|o udz at t2!

przewodn ikÓw z oWczarkami
niemieckimi W konkurencji psów
obrończych olaz 60 W konkurencji
agiliry.
W konkulencji psóW obrońcfych
startujĘ zupełnie inne psy niż te,
któ|e zazwycza] widzimY na
WystaWach. sa to owczarki
niemieckie innego typu. Mniejsze,
|żejsze, bardziej zwrotne' pochodzqce
z nieznanych Większośc] Wystawców
odgalęzień drzewa geneaIog|cfnego'
Można. to przeanal izoWać na
załQczonym p|anie'
sędziq gtóWnym zawodóW był p'
Hans Rudenauer' ś|ad sędziował p'
K aus schleiber, posłuszeństwo p.
Hainz Gerdes' a obronę p. Gllnther
Dięge|.
Wyniki tych 121 startujacych psów
w poszczegó|nych placach
zestawłem Wtabe]i nr1'
Jeden ples został wycof any w trakcie
zawodóW z plfycfyn zdlowotnych.
Jak Widać z tabeIki  poziom
mistlzostw był baldzo Wysoki' Prawie
10 % startujqcych psów uzyskało
ocenę doŚkona|q, a 85 % co najmniej
doblQ' Nie było łącznej oceny
dostatecznej, a te 16 ocen
niedostatecznych spowodowane bJ,ło
''zawa|óniem'' przez poszczegó|ne
psyjednej z prac' plzeważnie Ś|adu'
Jakże mizernie wypadaja W
poróWnaniu z powyższymi Wyniki z
M istrzostw PoIski PsóW obrończych '
AIe w Niemczech większość
aktywnych cztonkóW sV zajmuje się
szkoleniem i  startowaniem w
różneqo (odzaju tu rniejach i
m istrzostwach ' których Jest w c iqgu

(oku Ri|ka |a7y Więcej niż Wystaw.
odpowiednio do tego również
sędziów prób pracyJest prfeszło trzy
tazy więcej niż sędzióW wystawowyrh.
0dzwierciedIa się to róWnież w iIości
Wystaw fawodów ibiolqcych w nich
udział psów.
W 2000 roku zorganizowano w
Niemczechl
218 wystaw, W któlych wzięło udzia]
14.603 psów i sLlk
15.655 egfaminów i zawodóW
różnych stopniw l(tórych Wfięło udz]ał
43.605 psów i suk
11.135 psóW startowało W
egzaminach na najwyższy stopień
SchH3

M|strzostwa rozgrylvane sq Wedłlg
regLJIaminu schH3' Plzypomnę
wsfystkie ówiczen a, aby opisy
sędfiów by' bardziej zrofumiale. W
0pisach tych sędziowie zwracaja
uwagę na na.lważniejsfe e|ementy i
wychwycone błędy pracy psa'
1. ś|ad
' długość' ś|adu.8o0 krokóW
' W]ek ś|adu .60 min',
'  i lość' odcinkóW prostych.5,
' i|ość' przedmiotóW . 3

(pierwszy po co najmniej 100
krokach, lub na drugiej prosteJ,
drug] mn ej Więcej w potowie
ś|adu na dlugej IUb trzeciej
prostej' trzeci na końcu Ś|adu).

2. PGfuszeństwo
1. Chodzenie przy nodze bez smyczy
2, Siad w marszu
3' Waruj w biegu z plzywołaniem
4' stÓj z marszu
5. stó] W biegu
6. Apolt f fiemi koziołka 2000 g
7. Apolt kofiołka 650 g przez płotek

1m

7.

8.

8. Aport koziołka 650 c p|zez
przeszkodę skośnQ 1,8 m

9. Wysyłanie naprzód zwarowaniem
10. Warowanie przy odwracaniu

uwagi
3. Ob.ona
1, Ptzeszukiwanie terenu za

pozorantem
Wykrycie i oszczekiwanie
Plóba ucieczki pozoranta
Obrona przed atakiem pozoranta
przy pilnowanlu
odprowadzanie z tyłu
Atak na psa r odprowadzania z
ryru
Atak na psa f  ruchu. plóba
o0wagl
Obrona przed atakiem przy
pi lnowaniu

A oto opisy prac pierwszych
dziesięc u psów.
oznaczen e stosowanych skrótóWi
A.ś|ad

C - obrona
ST" odprowadzanie boczne
TsB: a . pasja' pewność s|eble,
obciqżaIność i wybitna

1 Huber Helmut z psem *ERNST
vom Weinbergblick, SZ 193107,
SchH3, FH1, rt .  2!.O4.!996
(*LEWIS von N,lalatesta, *CARMEN
vom Haus Plxner) LG Bayern SUd.
||ość punktóW: A.97' B.96' c.98'
łqcfnie 291'

Ar Po nieco powierzchownym
nawęszeniu, po Wyjściu na całq
dłUgość |inki, pies na chwi|ę odszedł
na prawo' Da|szy przebieg Węszen ia
ś|adu był wypracbwany spokojnie i

Ocena Slad PoŚłuszeństwo Obrona Łacznie
Doskonała t'7 13 l1
Bardzo dobra 68 64 66
Dobra 20 29 3f 27
Dostateczna 6 5 4
Niedostateczna T4 I 8 t6
tabelo I
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B:1. Bardzo radośnie,
uważnie z temperamentem,
dopasowana ]|ość kroków w kroku
przyspieszonym' 3. Mógłby szybciej
zawarować, 6. Mógłbywziąć pewniej,
7 '  Musnał |ekko w skoku
powrotnym, mógłby szybc ej usiqść
p|zy nodze' 9. N'4ógłby szybc ej

c: 1. z pełnym popędem,
uważn]e, 2. wyraźnić pewne
wykrycie, oszczekiwanie energ czne
i ciqgłe' 3 . chęć ucieczk pewnie
udaremniona, chwyt mógły być
gĘbszy' na rozkaz puścił natycbmiast'
4 ' chwycił enelgiczn]e pewnych
silnym chwytern, pewny sieb ewfazie
obciażenia, puśc ł na lożkaz
natychmiast, 5 - wychodzi nleco do
przodu, 6 obroni| się pewnie' chw}t
pełny' si|ny i spokojny, na rozkaz
puściI natychm ast,  7 .  s iedzi
spokojnie w pozycji wycrekiwania,
przechodzi pewnie Ptzez atak z
wzorcowym chwltem, natychmiast
puszcza na rczkaz, pewnie pllnuje,
8 - chwyta samodzielnie optymalnym
chwytem, na rozkaz puszcza
naty €hmiast' pi nuje energiczn]e,
sT bezb|ędne, TsB| a

2 Joachimi Christ ine z psem
GLENN von der Hiinergasse, SZ
1993589, SchH3, ut.27.O5.1997
(*NIANTo v. Kah enbach, *ELLA
v.Hirschentanz). LG Bayern Nord.
Iość punktów:A.99, B'95, c 97'
taczn e 291

A: P es Wykazał pewnQ
lóWnomierna pracę na ś|adzie'
]edyn]e na p erwsfej prostej musiał

B: 1 '  Bardzo ladośn e'
uważnie iz tempelamentem, W
grupie mógłby nieco sfybciej usiaść'
3' W efekcie iść b|iżej' szybciej
usiqść' 4 + 5' szybciejwziać apolt '
6. W postawie siedzieć spokojniej'
aport wzlqć pewniej, 7. Usiadł |ekko
skośnie' 8' spokojn]ej usiqŚć do
postawY.

C: 1 po wytyczonej l ini i
ciasno,2. pewne, uważne Wykrycie,
oszczekiwanie ciągłe i energiczne,
3 chęć ucieczki  udaremniona
skutecznie energicznym uchwJ,tem,
na tofkaz puszcfa natychm ast,
pi lnuje czujnie, 4 chwyta sarn
pewn e, chwyt pełny isi|ny' na rozkaz
pusfcza natychmiast, nieco lepiej
pilnować W fazie końcowej, 5 idfie
lekko r przodu, 6 - energiczna
oblona' pełnysi|ny ch\łyt' puszcza na
rozkaf natychmlast, nieco leplej
pi|nować W fazie końcowej, n eco
ospały W sT,7 w pozycj
Wyczekiwania mógłby być
spokojniejszy, przechodz
samodz elnie prrez napad, chwyt
s i  ny i  spokojny, na tozkaz
natychmiast pusrcra, pilnuje czujnie,
ST n eco ospa e, TSBra.

3 Hubner Werner z *ASKO von
der Lutter, SZ 1906490, SchH3,
FHl., lP3, ur. 21.08.1994 (*DINO
v. Sylbacher Wald, *HASKA
v.Karthago), LG Ostwestwa en-
L ppe, ||ość punktóW A|1o0, B|95,
c:96.łqczn e 291

Ai Na całej długośc ś adu
pies Wykazał pewnq' przekonywujqcq
placę

B: Bardfo radośnie' czu]nie,
z pełnym temperamentem' 2. Pies
staje na rozkaz słowny' 5. Szybciej
reagoWaĆ na l0f|(az słoWny.
6. Jeszcze nieco szybc ej do
przewodnika' 7. Lekko mL-]snat przy
skoku powrotnym. 8. Spokojniej
siqść do pozycji'

c| 1' z pełnym popędem,
uważnie, 2' Wyraźne faznaczone
wykrycie, oszcrekiwanie energiczne,
ciqg|e, 3' skuteczne udaremnienie'
uchlM bardziej pełny, pusfcza na
rozkaz natychmiast, pilnuje czujnie,
4. ch!łyta energiczn e, chw}t baldz]ej
pełny, pewny w obc]qżeniu, puszcza
natychm ast na rozkaz, pi lnuje
uważn e, 5 ldzie |ekko z przodu, 6
energicrna pewna siebie obrona,
chWyt pełny'  s i lny '  spokojny'
natychmiast puszcza na rozkaz,
pi|nL]je uważnie, sT bezbłędne' 7
spokojna porycja wyczekiwania,
potężna obrona, chwlt energicfny,
puszcza na rozkaz, pilnuje czujnie, S -
chw}ta pewny slebie' chwy,t pełny i
silny, puszcza navchm astna rorkar,
pi|nuje czujnie, ST bezbłędne' TsB:a

4 Gugnon Franz z *ILOYA vom
Cap Arkona, SZ 1893738, SchH3,
lP3, ur.21.03.1994 (*JAGO
v.d. L indenhal e, *GUNDI v.St.-
Michels-Berg) LG Saar and.
||ość punktóW:.A| 95'  B:98'  c:97
.łqcznie| 29o

A: Krótkie z\ł |e kaj Ę ce
or ientowanie sę na pie lWszej
prostej' Na 1 załamaniL] pies trochę
krqż},t a następne nada|szym Ś|adzie
$rykazał pewna iróWnomierna placę.

B:1. Bardzo radoŚnie '
uWażnie, suka pełna tempelamentu,
która swą pasję pracy zacho\łała aż
do końca posłusfeństwa. 6' Aport
Wziqć bardziej pewn e' 7. Lekkie
muŚnięcie przy skoku tam' aport
trfymać neco spokojn ej ' 8' Po
skoku powrotnym n eco szybciej do
ptzewoonrKa.

C: 1- dynamicrnie, prosto
czasami za obszern e, 2 - ciasne,
Wylaźne Wykrycie '  enelg]czne'
ustawiczne oszczekiwanie, zaczqć
nieco szybciej ,  3 skuteczne
udaremnienie, chw}t powinien być
pełniejszy' pl']sfcza natychmiast na
rozkaz, p nuje uważn e, 4 . chwJ,ta
energiczn e, ch$!t wzorcovry, puszcfa
natychmiast na rozkaz, pi lnule
czujnie, 5. odstęp prawidłowy' idfie
czu]nie tuż przy nodze, 6.
samodz elna, pewna obrona,

energiczny chwyt, puszcza
natychmiast na lozkaz, u\łażnie
pi|nuje' sT bezbłędne' 7 .spokojna
w pozycji wyczek Wania, potężna
obrona, chwyt pełny i siIny' puszcza
natychmiast na lozkaz' uWażnie
pilnuje, 8 - chwyta pewnie siebie,
chwyt energiczny, n eco szybciej
puśció, piInuje uważnie, TsBI a

5 Roschkowskl Reinhold z *IRAC
vom Ruhbachtal, SZ 1919208,
SchH3, FH1, ur.03.01.1995 (*MTO
V.d.bósen Nachbartschaft' *HASKA
v. Ruhbachtal), LG Saarland
I ość punktów A| 97' B: 96' c|96'
łqcznie:289

A. Na pierwszym odcinku
pies powinlen być nieco bardziej
intensylvny i równomiernyw t.ompie'
W da|szej pracy pies Wykazał się
szukan iem intensywnym I

B'  1. Bardzo uważnie i
b|isko' 3' Nieco szybcjej zawarowaó'
5' szybciej leagować na rozkaz'
6. Nieco szybciej do prrewodnika,
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|ekko trqcił przewodnika' 7. Lekko
otarł plzy skoku poWrotnym'
8' Usiaść proŚciej z przodu. 9'
Szybciej zawarować. 10. spokojniej

c' 1. prfejrzyście, uważnie,
2 . b|iskie, napielajace Wykrycie'
oszczeklwanie mog'by być bardzjej
energiczne, 3 - energiczne
udaremnienie ucieczki pełnym si nym
chwytem, pLtszcza natychmiast,
pi ln LJje uWażnie,4. chwyta z
pewnościq siebie' chwlt Wzorcowy,
pusfcfa natychmiast na rozkaz,
nieco|epiej pi|nowaó' 5'b|iskiczuj'ny
chód przy nodze, 6. enelgiczna
obrona, chwyt silny i spokojnJ, na
rozkaz puszcza natychmiast, nieco
|epiej pi|nować w fazie końcowej,
sT bezbłędne, 7.spokojna pozycja
wyczekiwanla, pewnie przez atak,
chwytwzorcory, pusfcra natychmiast
na rozkaz, pilnule czujnie, 8 - chwyta
energiczn e' chWyt pełny' s ny,
puszcza natycrtmiast na rozkaz,
nieco Iepiej  p i  nowaó w faz ie
k0ńcowe], sT bezbłędne' TsBIa

6 sauel Jórg z MAxx von der
Gormanenquelle, SZ 2OO2OO4,
SchH3, ur. 25.05.1997 (*YOSCHY
V.d'  Dó| enwiese, *cINDY
vd.GermanenQuelle), LG Baden.

||ość punktów.A|96, B:96, c:
96.łqcznie 288

A. Plzy ogó|nie płynnej,
lównomiernej i intensywnej pracy
Węchowej pies krQżył jeden raz na
4 załamaniu.

B. 1. Bardro radosna,
czujna i pełn a tem pelamentu praca'
5' Do końca szybciej plzebiegać'
6. Nalegai na prrewodnika po
pr4/jściu' 7. Na|egał na przewodnika
po przyjściu.8' Po skoku powrotnym
nieco szybciej do prrewodnika, ekko
dotknqł plzewodnika' 9' Po rozkazie
szybciej fawarować.

C. 1- z temperamentem,
befpośrednio, 2. uważne b|iskie

Wykryc]e, oszcfekiwanie ciqgłe i
energiczne, 3 - skuteczne
udaremnienie ucieczki ,  chwyt
powinien być pełniejszy, puszcza
natychrniast na rozkaz, pi lnuje
uważnje, 5 ' idzie czujnie tuż przy
nodze, 6 eneĘicfna obrona' chwyt
powinien być pelniejsfy, pusfcza na
rozkaz natychmiast, piInuje uważnie
sTbezblędne' 7 'spokojnyW pozycji
wycrekiwania, skutecznie przez atak,
chwyt energiczny, puszcza na rozkaz,
pilnuje czujnie, 8 - chwlta pewnie,
chwyt energiczny, natychmiast
puszcza na rozkaz, pilnuje bardzo
uwaźnie, sT bezbłędne. TsB:a.

7 Toporek Horst-Tomaszz *ENNO
vom Aurofionbon, SZ L9787741
SchH3, lP3, ur 05.12.1996 (*ALY
v.Vordersteinwald, *Anke
v.Aurel ienborn), LG Ber l in-
Brandenburg

||ość punktów. A| 99' B: 95,
c| 94, łqcznie 288

A. Pies wykazule pewne
spoko]ne Węszen e krokiem' Po
podjęci|J 1przedmiotu powin en
trzymać go jeszcze spokojniej'

B '  Radośnie, uwaźnie.
zwroty wykonywać nieco sfybciej,
plzy zatlzymaniu szybciej siadać.
3. Nieco szybcle] zaWaloWać'
6' Aport nieco pewniej podjqó,
dotknał |ekk0 przeWodnika'
7 '  Musnqł |ekko przy skoku
powrotnym, lekko dotknqł
przewodnika' 8. Lepiej siedzieć w
postawle, Iekko dotknqł
Przewodnika.

c. 1. z popędem i ciasno'
2.b|iskie' \łyraźne Wykrycie po |ekki
uderzeniu, oszczekiwanie ciQgłe i
energiczne, 3 - s k uieczne
udaremn ien ie ucieczki ,  chwyt
powinien byó pe|niejszy' puszcza
natychmiast na rorkaz, pi lnuje
uważnie, 4. eneĘicfne chwycenie,
chwyt powinien być pełniejszy, pewny
przy obciqźeniu' puszcfa na rozkaz
natychm]ast' pi|nuje uważnie, 5' na
poczĘtku uwaŹać na odstęp, idzie
lekko do przodu, 6 - pewna obrona,
chwyt energiczny, pu szcza
natychmiast na rorkaz, pi lnuje
uważnie, sT ekko ociagane, 7 '
spokojny w pozycji wyczekiwania,
idzie z impetem przez atak, chwyt
energiczny, puszcza natychmiast na
rofkaf, pi|nuje LJWażnie, 8 ' ch\Ą}ta

pewnie' chwyt powinien być nieco
pewniejszy w fazie końcowej, puszcza
natychmiast na rozkaz, pilnowanie
czujne, ST nieco swobodniej, TSB:a:

8 Pórner Lydia z *|WAN voń
Waldwink.l, SZ 1931207, SchH3,
lP3, ur.05,06,1995 (*YOSCHY v.d.
Dó||enwiese, * DIXI V'  Haus
Santiages) LG Bayern-SUd
||ość punktóW.A: 99' B: 96' c: 93'
|qcznie 288

A. Praca Węchowa
prowadzona w zasadzie z pasja i
pewnie. Na 2 prostej pies na krótko
zawahat się.

B. 1. Bardzo radośnie,
uważnie ztemperamentem' 2. Nieco
szybciej usiaść. 5' spokojniej stać'
6. Aport nieco spokojniej trzymać'
7. Musnqł przy skoku powrotnym,
szybciej zakończyć.9' odda|a się
Iekko skośnie.

c' 1'Z popędem, uważn]e
częŚc|owo n|eco za obszehie,2.po
krótkim uderfen]u b|iskie z pasjq
Wykrycie, oszcfekiwanie ciqgłe i
energiczne, 3 Energiczne
udalemnienle, chwyt powin en być
nieco pełniejszy '  puszcza
natychmiast na rozkaz' uważne
piInowanie, 4' energiczne złapanie,
chwytMorcowy' puszcza nat}€hmiast
na rofkaz' |epiej piInować, 5. idzie
uważnie tuż plzy nodze, 6 . pewna
siebie oblona, wspaniały chwyt,
puszcza natychmiast na rozkaz,
|epiej pi|nować, sT befbtędne, 7.
Spokojna pozycja wyczekiwania,
pewnie przez atak' pełny si|ny chw},t,
natychmiast puszcza na (ozkaz,
krótkie uderzenie, piInuje uważnie'
8 - łaple pewnie' chw},t wzolcowy'
puszcza natychmiast na rozkaz,
nieco |eplej piInować, sT bezbĘdne'
TSB:a.
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9 Schenk Michae z WOTAN vom
Berenfang, SZ 1897509, SchH3,
FH1, lP3, ur.02.11.1993 (*LEX
v.d.Si js jes l i jmer, *HAPPY
v,BarenTangl, Lo nessen 5uo
]|ość punktów A: 96' B| 94' c: 97,
lqcznie 287

A. Na poczqtku 2 i3 prostej
ples musiał intensyvvniej szukać' Na
czwartej prostej przez chwi ę p|€ta|
się.

B, 1. Radośnie iuważn]e, na
zwrotach b|iżej' w glupie siaść
szybciej ' 3' Do końca szybc]e] i
prośc ej uslqść przy nodze. 5. Na
koniec srybciej  przy nodze.
6' spokojnlej siedf]eć W postawie
zasadniczej,  szybciej  do
przewodn ka. 7. Lekko rnusnał przy
skokutamizpowrotem,

c' 1'dynamicznie uważnie'
2. b|isk e zafnaczone !łykrycie,
oszcfekiwanie zaczać n eco sfybciej'
następnie ciqg|e' energiczne nieco
posłusznie] plfy odwołani! ' 3 '
energ czne udaremnienie ucieczk
pełnym s |nym chwj,tem, na rozkaz
puszcza natychrn ast, uwaźne
pilnowanle, 4 - chwy,ta energicznie,
chwyt wzorcowy, pewny slebie w
obciażeniu, na lozkaz puszcfa
natychmiast, n]eco |epiej pi|nować W
fazie końcowej' 5 . idzie b|isko prfy
nodze'  n eco uważniej '  6
samodzielna, pewna obrona, ch!r),t
pelny, si ny spokotny, na rozkar
pusrcza natychmlast, nieco lePiej
pi  nować, sT bezbłędne, 7
spokojnie w pozycjl wyczek wan a,
do celu poprzez atak, chwyt
optymalny, puszcza natychmiast na
rofkaf, pi|nuje uważnie' 8. chw}ta
pewnie, chw),t pełny i siIny, puszcza
natychm ast na rozkaz, nieco leplej
piInować, ST befbłędne TsBI a'

10 Lórcher Jilgen f *RocKY von
den Zingelgerten, sz 1947661,
SchH3, lP3, ur.04.12.1995
(*TRoLLV'd'Bósen Nachbartschaft ,
*KISA v. Litz lg), Hessen Sud

I ość pirnktóW.A: 99' B: 94' C:
94, |Ącz|ie 287

A. Bardzo prfekony1vujqca i
pewna praca Węchowa,jedynie na 2
załamaniu p es pracował n eco
opresza e-

B. 1'  Radośnie, uwaŹnie z
pełnym temperamentem '  

przy
przewodniku nieco szybciej siąść.
2. Jesfcfe nieco sfybcie] siąść. 3.
szybciej zawalować. 5' N eco srybc ej
podejść' 6. Nieco szybclej  do
przewodn ika, ekko dotknqł
prfewodn ka. 7. Aport w faf ie
końcowej trzymać n eco spoko]n ej'
8.  P0 dojściu Iekko dotknqł
przewodnika, aport trzymać

spokojn ej.
c '  1 Z popędem, uważnie.

2 na poczqtku n eco bardziej
befpoŚrednlo, następnie uwazne
wykrycie, oszczekiwanie energiczne,
c]Egłe, nleco posłuszniej  przy
odwołan]u '  3 '  dynamiczne
udarernnienie ucieczki ,  chwyt
energicrny, puszcza natychm ast na
rozkaz, piInuje uważnie, 4 ' chwy,ta
energicznle, chWyt utrzymylvać nieco
spokojniej, puszcza natyc h rn ia st na
rozkaz' pinować nieco b|iże.j ,5. idzie
lekko do przodu, 6 - samodzielna
obrona' chwyt pełny siny' n]eco b|iżej
pi|nować, sT bezbłędne, 7. spokojny
w pozycji wyczekiwania, przechodzi
dynamlcznie przez atak, chwyt
energiczny, puszcza natychmiast na
rozkaz, pilnuje dobrze, 8 - chw),ta
pewn e, chwyt energiczny, puszcza
natychrniast na rozkaz, nieco lepiej
pi nować, sT bezbłgdne, TsBI a.

Jak widać z Wyników tlzy p erwsze
psy uzyska|ytę sarna i|ość punktów
po 291. Podobnie psy od m ejsca
szóstego do ósmego po 288 a
df iewiqty idzesiqty po 287. o
ko|ejności zadecydowała w ęksfa
i|ość punktów w obron e'

.D'XTB,AFIEC
PRYWATNA TRENINGOWA SZI(oI4
OLASIU2BOWEJ I SPORTOWEJ KYNEOIOCII,

OFERUJEMY WAM
wychow.n|. I tron|ng p3ów
.zkÓ|.n|. d|6 Epro4ntac]|

lrcn|ngowooboży
3po.!owa | .|!żobńa |dńolog|a

sżkÓ|.n|. d|a tBno.ów
Śom|nar|a | 8zko|on|a o .odalach tron|ngu p.ów

hoio| d|a Ósów

KYNEOLOGICKY SPRZET
un|ms.|n6 Ę|€wy' naw|ok| na ręk.wy. gryr.k|' pGroF' k|lo'

b.ty' nlm|o|y' spodn|. d|. pożor.ntó{ k.m |2.|k|' . pońy.
NÓwość|: obo]tęczny lęk.w{do2dokona|6n|a łgryznlęc|a I um|.ięhośc| p.a)

wyrcby ko]ców d|a p.ów (kombtnacia żo|a'a I dEowa)
wyroby pE652kód I trenhgov€go śpuęlu

wytuby agllity

Eń.||: klr.n.c@Ebnnne'.k

'U@esln k Ms Fc| F n andia 24 - m 6]ŚĆ€

' CACIT Belg . 96 - 2 m ejs@ .
'cAc|T FEnĆ..2 m ejs€
'cAc|T KynololiĆkej BM€. 1 mieis €
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lak coroku na przelomie sierpnia i wrze-
śn a odbywa slę największa na św ecie
wystawa owczarków n eńieckich Tak w tym
roku prfy]echaly na ńią psy z całeEo świa.
ta' Plzyby| także fańalycy te] rasy z ró.
fnych kontyńeńtów lut €j . Niemczech z|aj.
dUJe Śię 'ceńtrum dowodżeń a" każdy .
stary cfy mlody' sędfia Ćfy hodowca stara
się fobacfyć od .Śtrony kuĆhnl'jak tÓ wy.
g|ąda' Każdy kto chce dobrfe hodowaó,
dobrze sędzować' mus dostospwać się
do tych trendóW Tuta] nawqzl]]e Śę kon
takty, załatw a intelesy' wymi€nia pog|q
dy' za|' że zarfąd ( ubu rie dba o iĄteresy
hodowców iwlaścce 0N' Przecież decy
denci powinni torowaó drogę' aby W Po|Śce
urodzo.e psy na równ ko.kurowaly z inny
mi(aniw sobotę w stadtha||e'  6r iW ponie
dz ałek na spotkaniach z Władzam WUsv
n]e Wdz€lem żadnego VlPa desygnowane'
go plzez zalząd K|ubu oN)' Do końca wy.
stasy do!fua nie|icfń ' aył w śród nich P'
Marek cferniakowsk poplosiłeń go by
na go|qco swoiń spostrfefeń am podze.

t<.D.

Swiatowa ouvmłkrów N iem ieckich
Diisseldoff7€.|x.2001

ję, aby część Wypracowanych środ
ków finanso\ryych p|zefnaczył d a
Wtypowanych przez sieb e przedsta-
Wicie| choćby na opłaty campingo.
We cfy parkingowe' P|ze)dźmy jed.
nak do tego. co się dzlało'
P atekto dz eń testów psych]cfnych
i sędfiowania na stój. W tyrn lokLJ
nie było takiej 'rzef 

'' jak W roku
uprzednim' Ze znanych psóW testóW
n]e za|iczył jedynie TUc von Nori
swand, zaś Wszystk e |iczqce sę
sukitesty za|iczyly. starto!łały psy f
Polski. WIECO v Brook zaliczyl bar-
dzo ładnie, tak samo AFRA schle.
idon. TestóW n e zaIiczyła KatiAsar.
ko Loldana pozbawia]qc 

' '  niepo.
plawnego optym]stę'' Pana Grzego
rza okrasę moż|iwości pokazan]a
ko.jca' Na stój z lóżnym skutkiem
Wystapiła spora grupa naszych psów

Sobota
To dzień Ważnej konkurencji ',Replo.
duktor i potomstwo'' olaz sędf iowa.
nie na tzw. słabszych ringach. powy.
żej setnej pozycji' Konkurencję repro
duktorów opiszę W następujacym
układzie' Grupy, które zrobily !a
Imig Wrażenie' Grupy' które mgm
fdaniem zaw]odły i inne'
oczn^/iście nie usta|am ko|ejności'
ty|ko opisUję w/g ko ejności ukazy'
Wan|a s|ę na r ngu'

pisywanie wystawy w tak
krótkim okresie cfasowym
niesie to niebezpieczeń.

stwo' że nie można plzeplowadzić
choćbywfg|ędn e dokładnej anaIizy
tego' co slę wydarzyło'
Pozwó|cie, W]ęc ko|edzy' że przedsta
wę ',opis na gorqco'' ' Dokładną ana
Ilzę tej wysta!ły.mam nadzieję przed
stawi Vce przewodniczqcy d/s ho.
dow i.
Duse|dorf ma to do siebie, że pod.
czas wyŚtaw śW]atowch pogodajest
,,pod pŚem,'' W tym roku by|o to
samo, deszcz, w atr, niskie tempe-
ratury. Pogoda idealna dla wystawia-
nych psów zaś gorsza d|a obserwa
toróW co roku wystawę odwiedza
colaf więcej owczarkarzy z Po|ski
zalóWno z psam, a także obserwu.
jacych' To bardfo dobrfe. sqzwo|en.
n icy zakwaterowan ia hoteIowego' sa
zwolennicy spania w namiotach czy
samochodach' sqdzę' że przez rok
można odloźyć sobie trochę pienlę
dzy, by miesfkać w c),l^/iIifowanych
Warunkach. Widać też było e eganc.
ko ubranych prredstaw cieli (VlP) z
klajów ośc ennych W tym z bytego
ZsRR. Naszemu zarzqdowi sugelu'

Qlidr_d-eLler 2lj-t1- gupa w typie
ojca' baldfo Wyraźne rofróżnien e
płci, plawidłowa Wie|kość i propor.
cje. Doskonałe wyko oro\łanie i pig.
ment' U samców Widać slłę i wita|.
ność' Dobry ruch'

ROMEO von Palas Athene nieodrod
ny syn Quartza, Bardzo pozytywne
rozczarowanie. Bardzo licrna grupa
W typ e ojca' Plawidłowa WieIkość
plopolcje, bardzo ładne gtowy' Prze.
Ważnie mtode osobniki '  Doskonały
ruch' Wysokajakość tej grupy dopo
mogła mu W zajęclu Wysok]ego rrriej
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B-ABlLlo[tjij]s-Yil- grupa podobna
do ojca j do siebie' Wyraźne zróżni.
cowanie płci. Bardzo dobre głowy z
czarnymi maskami' Prawidłowa wy.
sokośó, dobly ruch'

IANGO v. Fi]rstenberE bardzo moc"
na grupa w typie ojca. Prawidłowe
proporcle, dobre lwkolorowanie i pig'
ment, dobay obsferny ruch.

DtJx de||a VaIcuvia' bardzo ładna gru.
pa z niektórymi wybitnym i osobnika.
mi. Pokazana m|odzież. Wszystkie w
typie ojca. Niektóle na górnej grani.
cy Wzrostu. Doskonałe Wyko|orowa.
nie i ruch, l\4ankamentem jestjego
wysoki Współczynnik zW.

nie płci' Bardzo dobly typ i Wyraz,
dobre proporcje. Piękne głowy. Dużo
wybitnych osobników W tym róWnież
bardzo dobre suki. Doskonały pig.
ment, plawidłowy ruch' ]\,4a taki po
tencjał, że jeszcze długo może być
wykorryst}Ąłany W hodow|i. sam pre.
zentuje formę i kondycję takq' że
gdyby Wystartował?I

Glupa psóW które mnieŹawiod!, a|e
już bez opisu'

HUPPYv Arlett, vANDo v. Moodceck,
RICKOR v. Arlett, ENZOv. Buchhorn,
PAscHA V Jahnhóhe' AREX Haga.
dals, PITT v. Tronje, a najbardzlej
MACKv. Aducht.
Pokrótce opiszę jeszcze wraźenia,
jakie odniosłem og|qdając glupy re.
produktorów, które maiq dzieci w
Polsce.
!ABBY-y.zmd9feIś3 ' pozy'
tnvne Wrażenie. Dobre głowy z ma.
skami, dobre proporcje. Grupa wy-
lównana.
\łĄLllJM-tr-Atmjliul. grupa |epsza
niż W poprfednim roku. oobre pro.
p0rcje' wysokie kłęby' dobre głowy,
dobry ko]or, wita|nośó i luch.
JELLo V. l/iche|stćdter RathauŚ .
kiIka tadnych osobników' grupa wy"
róWnana, doblze WykoIorowana, bar
dzo dobry ruch. c]qgIe doblyojciec.
zAllP]Lśob.loss-B.u.ldĘ. średnio
bez rewelacji.
NEeIIJI!-J.-Bad_Eoll- grupa dobra w
typie ojca' Jeszcze trzeba poczekać'
AREX HaEadals- co roku gorzej
HOSSv. Lerchenheim- moda na nie-
go powoI] mija' on sam też coraz
niźej
SABEB-v-Slelfcn-Eaus' pozvtvwnie'
dobly ko|or, dużo czerni, dobre gło'

T|Mo v. Belrekasten. niezła grupa,
zróżnicowana koIorystycznie' dobra
anatomia, wita|ność' Psy z Wyróżnia.
jqcym piętnem płci' Próbować kryć'
Resztę reproduktorów',pomińmy
milczeniem"
W sobotę prezentowały się też na'
sze psy w dalszych ringach. ltak
Wieco v, Brook. ocena doskonała'
Iecz występ nie zadowaIajqcy właści.
ciela. Afra Schreidon' dobre testy,

lig]5lś0-jl'..]Eajbenspie]. z uwagl na
młody Wiek ojca grupa oparta ]est
na rrłlodzieży. Grupa prefentowała
się bardzo doblze. Wyraźne podo.
bieństwo do ojca' doskonały typ ]
Wyraz' Wyraziste głowy. Baldfo do.
bre wyko lorowan ie ipigment. Doskc
nały ruch' Przed nirr plzyszłość' KiI
ka wybitnie zapowiadaJacych się
osobników

BlKŁ(oBj.BalLEol1. Właśc cie| repro.
duktola zb}tnio nie przejqł slę krlty.
kq Wybitnego fachowca z P0|sk|' tak
samo nie przeję|i się hodowcy nie.
mieccy i nada| kryjĘ tym Wybitnym
ojcem, Rikkor po raz kolejny poka-
fał bardzo ładnQ i doskonałej jako.
ścigrupę' Wybitne podobleństwo do
ojca' Wyraźne zlóżnicowan]b płci,
doskonałe proporcje, doskonałe
Wyko|orowanie i pigmentw szczegó .
ności u synów. Bardzo dobry ruch.
Wiele Wybitnych \łysoko up|asowa.
nych synóW. o k|asie reproduktora,
któly osiqgnął już słuszny Wiek,
Świadc4/to' że proporcje między star'
szymi, a mtodymi pokazywanymi
zwielzętami sa rnn ej Więcej lówne.

URSIJS v Batu- bardzo dobra grupa
i W typie ojca' Wyraźne zróżnicowa
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ocena doskonała, zwie|u wzg|ędóW
róWnież forma]nych nie mogła być
Wyżej' QueloV Urbecke pewne kom.
p|ikacje ( brak oryginału rodowodu
W pierwszym dniu) sprawiły' że roz.
poczqł z bardzo niskiej pozycji. Po.
tem wykonał ogromny skok (po za'
prezentowaniu prfywiezionego w try'
bie pożarowynl rodowodu)' Występ
bardzo pozytylvny. [,,legi Geslauder
bardzo udany występ tej zgrabnej,
sym Patycznej suczki.

Niedziela

Rozpocznę od najmiIszych wiadomo.
ścid|a naszej hodow|i. otóżW sobo.
tę okazało się' że dwa psy z Po|ski
zakwa|ifikowały się do nledzie|nej
rozgrywki. To juź by} duży sukces.
Pies Bro!ko staly sam otar wj,1^/oła.
ny został na 2 ringu' spisał się wy.
śmienicie i pokonał zwycięfcę sło.
wacji iVice fwyc|ęfcę Danii '  Brawa
na|eżą s]ę właścicie|owi Panu An.
drfejowi Wodzie' przygotowujqcej go
PaniWandzie Zarembie, a szczegól
nie plowadzqcemu Panu Malkowi
Dziubie' któly mimo widocznego
nadmiaru masy poruszał się po r|n.
gu z gracJq' opanowan|em i kondy.
cjQ f namIonuJqcq prawdziwego zawo.
dowca. Marekl Sukcesy Bronka i
Megi Ges|ander to także twoja za.
sługa' szkoda' że b|iższa cijest inna
organizacjal

vin lVatador wyhodowany w Polsce
przez pasjonató\łqmalżeństwo szmy'
dów z Wrocławia W}Ą/ołany został na
1 ringu na pozyc.ii 301 Dlaczego tak
się stało? Państwo szmydowie Wie.

Udaliśmy się następnie na pMę
głównq gdzie naj pierw odb}4o się sP
dziowanie ringu suk. Pan sędzia
schweikert z niewqtp|iwym znaw.

dz$' że majq dc Y
sKonate zapo-
WiadajqceElo się
psa' jeździIi w
tym roku na nie-
mieckie wystawy
iprezentowal i ,
Kevina sędziemu
Oschlerowi (von
Batu). sędzia
miat okazję do'
kładnie przyg|q.
dać s ię temu
psu. Kevin fa-
wsfe zajmował cfołowe miejsca na
tych wystawach. Analifa tych wystaw,
czy|i, z kim Wygl}4/vał iz kim przegry'
wał pozwa ała miwylazić opinię, że
będz]e on bardzo wysoko' IMedyWy.
stQpilst laszny pech'KeVin w ciagu
dwóch tygodni Wypadł z Włosa' zo.
stała , 'gota' '  anatomia. Imimo to
up|asowat się tak Wysoko' Bardfo
sympatycznie zachował się sędzia
osch |er podczas oceny na stój. Zdjął
kape|usz i pokazujqc na swojq gło.
wę żartob|iwie powiedział, że KeVin
ma dzisiaj tak 'bujnĘ' okrywę Wło.
sowQ jak on. z
psóu z którymi
Wygrywał npi
KENDO Oger
sch |0ss był
dwunastt a NIL-
SON v. Wildste-
iger Land dzie-
Więtnasty' aŹ
strach pomyś|eć
gdzie by s ię
u p|asował gdyby
był w pełnym
WłosleI Brawo
Mirko iRysiul

stwem i plecyzją poukładał stawkę'
tak że niewie|u miałoby pretensję'
stawkę w poczqtkowej fazie otwie.
rała Betty V,'Huhnengrab' |ecz po
pewnym czasie przeskoczyła jq suka'
o której poz}tywnie pisałerr] Yonka
V' Fichtensch|ag' Betty spadła potem
na czwanq pozyc]ę, w następnyrn
ruchu na pierwsze mlejsce wyszła
M la v. Frutteto, a Enschi v.d.Piste
Tlophe zna|afła się na pozyc]itrze.
clej. Z dalszych pozycji szybko do
plzodu przesuwala się Anabe] v.
sofienwa d. Bieganie szóstkami ze

smyczq ] bez niewie|e fmieniły ko|ej.
ność, bo na tym poziomie nie ma
już suk ź|e biegajQcych' Kończąc
sędziowanie pan schweikert oznaj
mił' źe przyznaje 11 tytułów VA. To
dużo, a|e to śWiadcfy o poz]omie
sędziowanych suk. stawkę otwiera.
jq dwie cólki shanthosa Xano. nie.

Brawo Gosiul Taki sukces rodzi to,
źe przybędzie Wam ''przyjaciół". Nie
mie|i racji ci, którzy prorokowa|i, że
maksimum Kevina to pozycja szeŚć.
dziesiqta. Państlvo szmydowie poka
za|i' że Po|ak potrafi' Jestto wvłacz'
de ich ogromny sukces.Przejdźmy do najwięksfego dotqd

sukces! polskiei hodowli. Pies Ke-
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docenionego (również przeze mnie)
re prod ukto ra-z Holandii. W tej qtaw-
ce zna|azło s|ę ki|ka suk, które już
W k|asach młodzieżowych odnosiły
ogromne sukcesy: Enschl, Heleis
Farlna, Karma, Cesna czy Rell i . Z
suk, które. na rlngach młodzieżowych
faj mowały cfołowe m|ejsca najwyżej
up]asowały się Karma l cesna' za
nimibyła zwyciężczyn i Trixi v' K|ebin'
ger schloss. Poziom tej stawki- bar'
dzo wyśoki' suki średnie, mocne, o
doskonałych głowach i płynnych gór'
nych Iiniach' ko|or nie decydował'
Jako ciekawostkę mogę stw]erdzić
fakt' że na 55 suk były ty|ko 3 Wi|"
craste. Preferowanie Tima v Berren-
kasten nie sprawdfa się' Myś|ę, że
W przysfłych Iatach W|ęcej nasfych
hodowców pokusi się na Wystawie.
nie swoich suk na tej wystawie.

Ntasa użytkowa psów

cały rok trwajQ wśród naszych
owcf arkarzy spekuIacje, który pies
wygra' W tym roku naJw|ęcej zwo|en.
nlkóW mię|i Esko V Dćnischen Hof i
Yasko v. Farbenspiel, niewielu zwo-
lennikóW miqtTimo v. Berrękasten,
o Wie|e mniej niż fwo|enników Mac.
ka V' Aducht. Ta ko|ejność mogła być
w pewnym momencie zakłócona
przez Rikkora Bad Bo||' któlyfupeŁ
nie niespodziewanie pojawił się W
lipcu na wielkiej wystawie landowej
i zdecydowanie pokonał całq czołów.
kę. W końcujednak Pan Hans Peter
Rieker, zdecydował, że Rikkor nie
wystqpi' lJczyniłtym samym krok w
stronę prezydenta H.lvless|era posta
nawiajQc nie utrudniać mu decyzji.

czy mu sięto
opłaciło?
okazało się'
że nie' za.
cznę opis tej
grupyod koń

zauważyło z
pewn0sc|q
ostentacyjne
zacn0wan e
się H'P' Ri+
Keta pooczas

ogłaszania końcoweJ ko|ejności' B}'ł
Wyraźnie niezadowolony I zbuIWerso.
Wany pozycjq Kevina v. Murrta|,
szczegó|nie wzbulzyło go to ,że W
końcowej fazie przeskoczył go Do'
mino v. Baronenwa|d i Wyżej jest
0rbit V' Tronje' Prezentował KeVina
pub|iczności odwrócony tyłem do ko'
|egium sędziów. Kevin na ,,stój'' to
niewatp||w|e piękny pies' zgrabny,
proporcjonalny o poszukiwaneJ wiel-
kości. A|e czy koniecznie musiał być
W grupie VA? M|ędzy tymi Wybitnymi
postaciami (Rieker- Messler) nara-
sta konf|ikt' Na tej naJważniejsfej Wy.
stawie sędzio.
Wie' którzy oce-
n|ajq k|asy mło'
dzieżoWe psów
majq bardzo po'
Waźne fadanie.
tJstawiając czo.
łóWkętakczylna.
cze] majĘ ogrom-
ny wpłylv na przy-
szły poziom ho-
dow|i. Psy ze ści-
słej czołóWki
maja na.jwiększQ
i|ość klyć' przy'
jeżdżajQ do nich
naj lepsze suki
itd. Dało sięzauwałć' że Pan Prezy.
dent bardzo klyt}cznie odniósł się do
ub iegłorocznych Wyn ików w k|asach
młodzieżołych. Z k|asy młodziełza'
uważyłjedynie Baxa v Luisenstras'
Śe' a z k|asąjuniorów postqpił bar.
dzjej brutalnie. Ubiegtorocznego zwy-
cięzcę Rupisupra ustawił na pozycji
V 31, wysoko p|asujacego się Lan.
do v. Restrauchjeszcze dalej, przed

nimi wstawił orbita v. Tronje, RaVe
na v. Noriswand, a nawetXanadu v,
Noort' Tylr samym zgłosił swoiste
Votu j nieufnościwobec swoich ko.
|egów sędzióW Można i tak!
Wróómydo faktów Pierwszy na sta
dion wchodzi wilczasty Timo v. Ber-
rekasten. pub|]czność bucfy'

, potem Esko v. Danischen
Hof. pub|iczność gwiżdże. coś nie
|ubiq teElo psa. W ścisłej czołówce
kilka niespodzianek. To Duxdella Val-
cuvia, Orbitv. Tronje i Baxv. Luisen'
strasse, Na stadion wchodziYassko
V' Farbenspie|. zbIiża się ca|y czas
w kielunku czołówki i staje jako
pierwszy. pub|icfność k|aszcze. Nie. '
spodz ankq sa da|sze pozycje Hos.
sa v, Learchenheim i Zampa v.
sch|oss Runding. Nie będę się roz.
Wodzić nad całym sędzjowaniem za'
znaczę ty|ko, że pozycję na wyższq
zmien|ły Mack v' Aducht I BaX V. Lu.
isenstlasse' Esko, m|mo, że poka.
fał o niebo |epsfq grupę' niż Mack
nie był w stanie utrzymać wysok|e.
go tlzeciego miejsca' sędzia NIes.
Ś|el przyznałty|ko 8 BtułóW VA'

l.Y€skoŁEalbcnspigL' pies ciqg|e
rozwojowy i prryszłościowy' Jeźe|i nie
zajdq nieprzewidziane okoIiczności
może byó również' a może i Więcej
przydatny W hodow|i niż RikkorV Bad
Bo1l' Niezrozumiała d|a niektórych
polityka selekcjonowania suk do kry-
cja może się okazać d|a niego bar.
dzo korzystna. Prawdziwy.'ycięzca.



2. Timo v, Berrekasten- sam z wie,
kiem zyskuje. Bobrze blega, dobra
anatomia' Nlezła glupa' To jego
ostqlnia Wystawa'

3. Mack v Aducht, zdecydowanie
gorszy od ojca. Jako reprodLlktorpo
raz ko|ejny nie pokazał nic wielkie.
go. Zwiększa się mu Współczynnik
ZW. Nie rozumiem, dlaczego tak
Wysoko zawęd|ował.

go' KiIku potomków nie za|iczyłot+
stów, a on sam ledwo. |edwo' Do.
prowadzaó suki z wysyconq cfemiQ.

5' t]ntox Ducati.trochę się rozwinqt.
Mimo' źe jest w wieku Yasko nie
pokazał grupy' Nieź|e biega, dobra
anatomia, a|e nie ma ,,błysku'', źeby
być \łyŹej.

6. Dux della Valcuvia- Moska hodow-
la. Zinbredowany na Visuma. Dosko
nały w ruchu' siInie przekazujqcy się
reproduktor. Poprzer swoje dosko-
nałe dziecl dostał się do grupy VA.
Jeże|i się uda. to kryć' a|e uważaó
na zw

8. Neptun v.Bad Boll, sam nic nie
zyskał' Utrzymał się w grupie VA ze
wzg|ędu na bardzo dobrqgrupę (słG
wa P. fv|ess|ela) W Bad Bo||u były
już |epsze reproduktory' Moż|iwy
transfer do Argentyny.

|Es ĘcŻN|1||. 22 wRzEslEŃ mo1 l7

Ładnie i korzystnie zaprezentowały
się również Domino v. Balonenwa|d,
Tilv. Lechtal, Romeo v Pallace Athe-
ne,
Nie opisałem klasy młodfieży, a|e
czołowe psywidziałem podczas prB
zentac.ji. ogromne wraŹenie Wywań
na rnnie zwycięzca młodfieł Śyn
Yasko v. Farbenspiel Larus v. Batu.
Jeźe|i porównałbym oba te psy w tym
sarnym Wieku to skłaniałbym się ku

Ta |inia zapoczqtkowana prfez 0d.
ina jest doskonale kontynuowana
poprzez Jecka v. Noricum, Hobby v
Gleschertopf, lJrsusa v Batu, Yasko
v' Farbenspie|. sq tu trzej z!łYcięzcy
świata. czyźby pokazat s|ę czwarty?

Wyniki konkulencji koJcóW

1. v Fichtenschlag
2. v. Arlett
3. v, Fiemereck
4, du Val D'Anzin
5. V' Lórhenhain

Oo fobaczenia w 2002 w Xarlsru-
he.

Marck Camlakowskl

Nlniejsrym chc|ałsm podf|ękowaó zarzą
dow| G|Ówn€mu zw|qzku Kyno|og|czn€.
go w Po|sce, a W szcf€gÓhośc| ą P' ś||w.
ce l B' czasławŚk|ej za pomoc w p|z&
prowadz €nIu w zakopanom 3'
5'o8.2oo1 egzamirów dla owcza|ków
n|emie.kich' ktÓrc to n|ezbędn€ są aby'
mogly |ównopEwn e uczestnlcuyć w pó'
bach I pokazach n. św|ecis. Nadmisn|ć
chc|ałom. że postawieni w vudn€] sytu.
acl| (bo teminy składanla podań 2Ńt&
ły p|zekroczone po tym ]ak Za[qd X|u.
bu owczarka Niemleckiego nalpierw
&lekal a ostalecznle w Au8ustowio od-
raJc|| wniosek hodowtÓw oN o plzepb
Wadzen e tych prób)' seksta at zaEą
dLJ Głównego na cze|e z P' E' oŚtromęB
ką dzia|al b'skawiczn|€ | w ciągu 4 gc
dzin prfyszła oiic]a|na fgoda z sv

7' Bax V LuisenstrasŚe. bardfo cie.
kawy' będq z niego,' Iudzie',. Juź krlie
suki z gómych pó,łek' Koniecznie coś
pokryć, uważać na ramię'

4. Esko v. Danischen Hof- dosko-
nała anatomia' bardzo dobla i bar
dzo Iiczna glupa potomkóW. Nienaj
lepszy biegacz. Synowle gorsiod nie Kr4ętd Dobrm.,8ld
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wiesław ziehrecki

W dn|ach 7.9 wrfeśn]a odbyła s|ę w DÓŚsedorfie rajważniejsfa.oroczna wyŚtawa owczalkóW rlern|eckc|r zwana popu]arnie
ŚW]atÓWką. zgłosfono na nla 2131 psÓw i sL]k f Ćałego świata. Wystawiono tqcfnie we wszystkich 6.ciu k|asach 1335'

Kasa Uż}tkowa psów . sędfla p. Pete| MeBer
Wystaw|ono 235 psóW, które otrfymały rastepulące oceny:a vA' 152 V 1sG, 6 U' 1 ILa.I2'22.I3 36'Ef' cfolówkę stanowi|y:
1. vA. zwyc|?'ca YAsKo Vom Farbensp e.|, sz 2010154, ur' 07 'o1.199a (U Rs|Js V'BatU . coNN|E V'FafuerŚp]e|)
2. vA. T|Mo vom Berekasten' sf 1969122' ur' 27'06.1996 (WANXo v Lippschen Nordeń ' LESI(A u Betrekasteń)
3. VA - MACK von Aducht, SZ 1995026, ur 21,04,1997 (RI{KOR v, Bad-Boll QUALE a. Wattenscheld)
4, VA. ESKO vom Derschen Noi, SZ 1994447, ur.06,02.1997 (JAN00 vFiirstenberg, UNA u Oxsals)
5. VA . INToX v. Ducatlr SZ 2016102, ur.12.12.1997 {XANDOR v,Tronje, loSKA v.Dlcatl)
0. VA - Dl.lX della Valcuela, SZ 2052621, ur 01.10.1997 (MAX della Loggia del Mercant - UNA detta vatcuvta)
?. vA - BAX von del Lulsenst|a6e' sf 2042606' Ur 19'04'1999 (oD|N v'l rsĆhe|' BEAUBY v'd' H! s Kklra
8. VA - NEPTUN von Bad-Bo , SZ 1959513, ur10.03.1996 (YASSKO vd, Roter Matter . EIBE v,Bad-Bol)

1. V . ORBIT v. Trorle, SZ 2037762, rt. 06.tt,1994 (NEPTUN v, Bad.Boll, BABETTE v.Tronle)
2. V - DOM NO vom Baronenwald, SZ 2014766, u., 11,05,1994 (HOBBY v GLetschertopi, THEA v.Baronenwad)
3' v . B clłoR von Ar|et!' sz 1975059' Ur' 1a.10'1996 (ULK v' Arett. GUG A ud' Kah|er Helde)
4. V. BOMEO vor Palas Athene, SZ 1969636, ur, 30,04,1996 (QUARTŻ dei Templar, GINJA v.d. Malbuchen)
5. V - ZAlvlO vom Schoss Rundlng, SZ 1943212, ur, 16,03,1996 (GILDO v, Wildstelger Land, RoNYA v. Schoss Rondlng)
6, V - KEV N vom M'J lal, SZ 2020273, ur. 24.05.1994 (RlKKoR v,Bad-Bo, AlscHA v,Ho ungenEaften)
7. V - BnANDO von Baccata, SZ 2423200, ur. 15.05.1994 (IGEL v,Wollenhalpt, IJRSA !.Baccafa)
8. V. sALo Vom Lafe|d' sz 2023351. ur 19'o7'199a (JAG|JAR V' Mónchberg' |NEs V'd' Raugnta|shÓhe)
9. V - T L vom Lechlal. SZ 1983117, ur.26,01,1997 (YO(ER vom Lechta ! JULE aus Agrgento)
10. V . XoLATAn Von Medlthot' sz 2034690' uŁ 3o'o3.199a (QlARTf dei Temp|ar ' HE|KE v' Usga|d)
11. V - XOR( v.d. Le egegend, Sz 2062T4T, ur. 30.05.1994 (PETZ u Arett, QUELLE v.d. Leegegendl
12. V.HENRY Von der Dunlescherke' 52 205o41a. ui22'o8'1999 (Es(o v' oón|schen Hof' sRA v'd. Dunleschenke)
13. V. GHAND v. Arett, SZ 2031121, 02.11,199a (IRSUS v, Batu, WENDRTNA v,d. Kahter Hetde)
14. V. VAL|UM v' Arm|n|Us' sz 1983105' !Ł 16'01'1997 (RlKKoR V Bad.Bo|| . KELLY V Arminlls)
15. V . BENNo vom Hohon.Hals' sz 2040948' ur' 07'03'1999 (ZAMP u schloss Rund n8 . DARA Vd' KaLse||ńde)
16. V. NORBO Gelozonis vilkas, LSV( 0S 1929/98, ui 18.09.1994 (RoB v. satzgitter ml eu, HEIZA Geleanas vllkas)
17. V. XAV ER von d€t Kah|et Ho]de. sZ 1992999' ur' 23'05'1997' JELLo Vom Mlche|slćdte| Bathaus . WoNYA Vd' (ah|e| He]de)
18. V - YELLO vom StM chaels.Ber8, SZ 2057221 rt. 42.o4.t999 (ENzo v.Buchhorn ' PIA !.St..Mlchae s.Ber8)
19. V. LU|s Von de| Do|omlton sz 2082872' ut '  08'05'1999 (Hoss v 'Lćrchenha n '  HELEN !.d. 0oomten)
20. ! V. LAIUS vom rMoorbeck, SZ 2012976, ur. 19.01.199a (VANoo v.Moorbeck, TINA v. rMoorbeck)

K|asa użttkowa suk . sędzia p' Leonhard schweikell

1. vA. zwyc|9żczyn| . M|LLA Von Frutetto' sz 2019195' ur. 14.09'1997 (shanto.s xANo. DoLL| d| casa Pie| el
2. VA. YONKA vom Fchtens.hlag, Sf 1991411, ur,04,04,1997 (Sharto"s XANO. HoLLY v, Fichtenschlag)
3. vA ' ENscl| von der Piste Trophe' sz 2012201' u|' 30'12.1997 (JELLo u M]che|stódtel Ralhaus' PR x| V' Wl|dstog€l Land)
4. vA . BETTY Vom Hohnegrab. sz 2011511' ul' 08.02.1998 (K|MBo V MÓnchbetE' BR|G T v' Hiihneglab)
6. vA ' AMIDA av Norden stamm, sz 2034207, ui 08,03.1998 (ZOLTAN !. Naus Eetinger - JENNY v, Fallto0
6. vA - He e "s FAR NA , sz 2067 279. ut, a3.o1 ,!998 (SAS KO v,d, Norlswand - He ei, s ALINE)
7. vA'oLGA vom PoxdotferTannenhof' sz 2a44424' ||. 03'05.1999 (PAscHA ud' Jahnhóhe PR|x| Vom Wi|dsteiger Land)
8. vA.MRI'łA Vom ochsenlor, sz 2031747' !r' 20.11' €9a NAsKo d.u|ment6 . FEL d"A|menta|,
9. vA. cEsNA vorn Bad Wó|de, sz 2o439aa' ur' 0a'04.1999 (VAL|UM v' Arminius' coslMEA v' Noort)
10. vA . RELL| vom Be|Emannsho'' sz 2o431t2' u|' oa'o3'1999 (H nnelk V' Kemoor' HANNY v'd' schwaŹen zgeurein)
11. vA . ANABEL VÓm sofienwa|d' sz 19945a2, ui 27'06'1997 (xono V. K|ostermoor ANNA v' sofienwa|d)

1, V - KORA vofn Brerstadter Hof, SZ 2026316, u. 16,04,1994 (WILSON a, Agrigento SALOME v. Berstadter Hof)
2, V - ZALA vom Flemereck, Sz 2032625, w. 29.10.1994 (00 N v, ftsche, MELINDA v. Femereck)
3, V- RIMIN|lon Tronle, SZ 2O4OLaS, rt- 24.12.7994 (PEIZ v, Arlett, USSI v, Arett)
4' V - R|KK|vom steffen Ha!s' sf 0o114t9' Ur' 22.09'199a (R|KKoR v' BadBo|l SARAH !' NasŚauer Berg)
5' V . GUNN|E vom Flchtersch|ag' sf 2012292' Ur 29'o1'199a (scoTT v Deodatls' KEssY V' FiĆhtenŚch|ag)
6' V B|GG| Vom Langenbungert' sz 2046852' Ur' 2a.o6.1999 (EsKo V Dar Śchen Hof. BR|G TT v' Nilhnegrab)
7' V .TR|X| vom Kebingel sch|oB, sz 2045753' Ur' 14'04'1999 (EsKo v'DeniŚchen Hof ' ULTR| !'d. Wienerau)
8' V YERA Vom Fiemereck' sz 2030153' ur' 03'10'1998 ('ńNDRo V Dżinis.heń Hof, BANDA v. FiemeleĆk)
9' V ]ADE vom Niembe.gel Eck' sz 2o3082o, ul' 15'10-199a (zoLTAN u Hals Gelt]ńgel - Qlencie !' N|embelger Eck)
10' V soN|A Vom W nn|oh' sz 19ao293' ur. 24'12'1996 (sóńmo v' Fiemereck' TANJA v' Winn oh
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K|asa młodyĆh psóW . sędfia p' Erich orsch|er
Wystaw]ono 190 psóW otrzymaly one 157 sG, 1 . G, 1 . 
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1. sG H|LL Vom Fańenspie' sz 205a265' ul' 06'01'2000 {HUPPY V' Anet!, DAST|

2. sG ' ERAslMUs van Nooń, sz 2060362, ur' o4'o3'2ooo {YAsKo V' Falbenspie|'

3 '  sG QUANTUM von A|mńus, sf  2055986' ui  29'11'1999 (Dux de||a Va|cuvia

4. SG PNAUSTO du Val D,Anzn LOF 520536,04.12,1999 (D!X de a Vacuva

5. SG CHAMP von Oakota, sz 20544a1, ur, 21,11.1999 (R CKOR v.Artell, vien

6'  sG. cHucK Van der Lust,  sf  2o6a544' u| 'o3'o3'2ooo (EsXo v '  Dćnischer Hoi.  LED| V'

7. sG ' Fn|Tz vom Farbeńspie|, sz 2052899, ur' 22'09'1999 (uRsus v' Batu, FoN]A v Farben'

8' sG oD N von der Horńerhe. NHSB 22a6373, ui 11'o1'2ooo (JANGo V F;urstenberg, Bo V'd'

L SG GERMANO von Aducht, SZ 205a2582, ur, 1O.O1.2OOO (MACK v, Aducht, yoNKA v. Fchten

10. SG ELLIOT van Noort, SZ 2060361, ur. O4.O3,2OOO {yASKo v Farbenspiet, ALKE v, Noort)

33. SG KEVIN Matador, P(R 35317, ur.03.11,1999 (XANDOR v lrcnje, N|(XA Kotorado)

K|asa mlodych sLJk.sędza p'  Arno Humberdros
Wystawono232suk,ktoreotrzymały:164.sG,6.G 3 

^'14'| 'Ez 
41a 4 nie dopLJszczono f prfyczyn wel '

1, SG . RoNDA du Val D"Anz n, LoF 522576 ui,O4.O1.2OOO (DUX de a VaicLrvia M|NN de Oar lty)
2. SG NENN aus furigento, sz 205a071, ur. 11.12,1999 (TtL v, Lechta, ousTA a. Agr gento)
3. sG ' NASA V' Hochmoor' sHsB 582750' ul. 2o.1o 1999 (T L v' Lechtó, F|cl V' Hochm;or)
4' sG GWENoY Von del Va|endarer HÓhe' sz 2061697 U|' 11.12.1999 (SABER v' steffen taus. HEXE V' steffen NaLJs)
5' sG . |NGA aus der B|unnenstla]3e' sz 2056040, ur' 09'11.1999 (VAx a.d' Brunńenst|aBe QUEEN V. Bergmarrshof)
6' sG ' MALTA Vom Restrauch, sz 2057125. ur 27'11'1999 (NEPTUN v' Bad.Bo . |ss| V' ReŚt;aLJcn]
7' sG. NANDA vom W dsteiger Land, sZ 2062604' ur' 15.o2'2ooo (N|Ls V W dste]ger L6nd YANKE V W dŚlelgel |and)
a. SG . GALA vor der MaE strate, SZ 2095754, ur. 07.11.1999 (HOSS v Liirchen ha n ANSCN y v,d, Mag stra e
9. sG . WA KA von del k|einen Birke' sZ 2058557 ur 16'11'1999 (R|(KoF V' Bad.Bo . DoL NA Vd' Noriswańd)
10, r SG . CLEO van der LLrst, SZ 206a551, ur. O3.O3,2OOO (ESXO v, DAntschen Hof, LED| v, Baohofer_Lano)

K|asa mlodzeży psóW. sędf|a p. Andrcas Rudo|ph
Wystawio|o 199 psów' otrfy.nały one 163'sG, 2. o '  1 A'  15. u, Ez 1a
1. SG . LARLJS von BatLr, SZ 2062960, ur, O7,O4.2OOO (YASKO v, Farbenspiet I|TTA v Batu)
2'  sG. l\4ARKo de a Vacuvia, Lo| o1l5351a, ur '  28'08 2ooo (DLJXde|óvacuva.smb.de||a!a!uv]a)
3, SG-QUANDov. Sofenwatd SZ 2062a13, ur. O1.O4.2OOO (FLEX!. Trcnje ANABEL v. Sofienwao,
4' sG . |NDo v'd' Bi|deiche' sz 2071721, 1o.o7'2ooo (JAGo V' oen Śchen l-]of . N xE v' send|ing)
5' sG . RAsKo d.U|ment6 

' L0 00/105981, ur' 11'o5'2ooo (EsKo V Dćn schen Hol. DATTY d;i T|e Pir )6 '  sG.F|Mo voń del K|check'  sZ 2065876, U| '31,o5'2ooo (Tr i lmps GUcc QLJick V'd '  Wienerau]
7. sG . SERG|o Voń steckenborn' sZ 2o6999a !r' 2o.o4.2ooo (fYcco V' Armińlls . Pame|a V' slecKenDorr)
a '  sG.PAsHcAvoń de. B|anke. sf  2065972' ur '  12'o5'2ooo {EsKo v '  Ddnschen Hof NANN|v'd. B|anke)
9' sG . |NDU vom Tlenzbachta|' sz 2063117' ur' 16'03'2000 (Ber v' ostfr]eŚ sche ThingŚtólte . ZEDA v' Tnńefbachta )10' sG . RlTsc|-]| vom ze|iwa drand' sf 2074535 !r 17.o5.2ooo (EsKo v' oeń schen |-]oi . sofl] v' ze|lwa|drand)

K|asa m|odzeży suk ' sędzia p Neńń g setzer
WyŚtawiono 2a7 suk, któ|e otrzymały ńastępuiące oceńyi236. sG' 1 G. 1.A,20 L]' Ez2a ]edna ne dopuszczona z przyczyn wel'
1. SG . Fepittior AI'.,!ANDA, CKA 1292a4, ur 14.04.2000 (fyCCO v. Arm n us . LTGANDA v.d. wenerau,
2. SG . WALHALLA vom Bierstadter Hot, SZ 2062a53 ur. 06,04.2000 (IRSUS v. Batu FEE !.d. Ajona Hure)
3' sG . ńDY var de Herdersfarm' sz 2o617a7' Ur' 13.o3.2ooo (MAc( V Aducht . RENA v' W|dsieEer Land)
4. SG - PEPPERMINT.PfiY vom oetschherenhof, Sf 2064165, ur 19.03,2000 (SABER v. Steffen Hai! DONATA v sdora)
5. SG - PERLE aus AErigento, Sf 2061435, ur 1O,O3,2OOO (PACKO v. Atex XENA a. AgriEento)
6' sG.EndrefaVa cHlcoLETTl, RKF 11o3a59, r.rr' 15'o5'2ooo (L]RsUs v' Batu. End|efaŃa SV|IT|,
7 '  sG PAvoń der B|anke'  sf  2065974' U| '  12.o5.2ooo (Eslrc v '  Dónschen hof.NANN|V'd'  B|anke)
8' sG XANA Von der fentelĆhe' sz 2063519, L]|. 12.o4'2ooo (Noss V' L.|Ćhenha| LAURA v'd. fente|Ćhel
9. SG Vrde broen,s RUSI(A, NS( 19359/OO, ur,  O3.O9.2OOO {KEVIN v. Murrtat GAND v, Mutrta.
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A n a Eyj!( ]rr|- świ.tówh ńa|ezv zwlo( |i UwaEę na zdecydowane odmłodzenie kadry W k as e użttkowe] pŚów' zwycięzcą fostał
frfaedwie 3 |pół'ocfny syn l]RsUsAl zwy(|ęfcy z Ubiegłego roku YAs(ov' Farbeńspe|' Wślód psÓwVA MACK EsKo mają4 |ata,
DUX i UNToX prawie 4. a BAx |y)ka 2 pó|' za wialk]em BAxa' któlego pierwsfe potomstwo ma dopielo k lka m esęcy ń;fos|ale
VW psy mogły sę pochwa ić pÓtomstwem' Dotyczy to szczegó nie EsKo V' Dlir schen Hof, którego aż 96 Śyńów i córek foŚtało natę wys1awę fEłÓsfonych'
oprócz odmlodżeńia kadry, sędzia p' Peter Me6|er poszerfyl róWniez bazę reproduktorów, po których pÓĆhodzi czołówka tej kasy.
Pierwszych pięćdziesiĘt pŚów w tej k]ase to synowe 6ż 37 leproduktoróW'
sadfę' ż€ walto zabawć się w neco Więcej statystyk dotyĆfqĆej reproduktolów, ]ak fwyke pod uwagę wziQłem pierwsze pięćdze-
s iątk i  z każdej kasy. czyiłąĆznie 3oo psów isuk! a więc na]|epsze r ing'
Ta popu|acja pochodz po 111 reproduktoróch' Jest to naprawdę duża i|ość' 56 reproduktorÓw reprefentowanych by,to tuta] ]edynieprzez jedneEo poromka 23 miało dwóch pÓtomkÓw
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czo|ówkę pod wzg]ędem ośc potomków stanow|i;

URsUs v Batu 19
EsKo V DeniŚchen Hof19
RIK(OR v. Bad Bo | 12
HOSS tr Lerchenhain 10
YASKO v, Farbenspiel 10
MACK v, Aducht 9
DUX dell6 Valcuvia a
Hagadahls AREK T
NEPTUN v. Bad Bo T
WALLAS aus Agr gento6
PAscHA u JahnhÓhe 6
ENZO u Buchhorn 6
T|Mo v' BetrekaŚter 6

f |ńnych bardfiej franych reproduktorów' któ|fy reprezertowan byi przez Wlęce] nź 2
potomkóW wymier ć można: YocKER u Lechta| . 4. SABER V' steffen Haus . 4' ZAMP v'
sĆh|osŚ Runding 3, shanto"s xANo 3' scoTT Deodatus . 3' BAR! v' HaL]s Y(j' JANGo v'
Forsteńberg 3' XANDoR y Tronje. 3, PTT v' Tronle. 3, oD|N V' HlrŚĆhe|' 3.
z młodych psóu których potomstlvo pojawiło Śię doplero w k]asle młodfeży po 4 potom
ków m ałV zYcco u Arminius i KEV N V' Murt6 '
z innych .iekawostek Warto odnotować od egłe miejsce' bo aż V31, któle fa]qł Ubieglorocf
ry fwy.ięfcay klasy młodych psów. RAP supra oraf fa|edwle 2 potomkÓW W perwŚfych
plęódfesiątkach po (ARLY V Arm nius'
Dokładńiejsfe sprawozdarie z tej wystawy wraz f oplsam cfołowyĆh psów i suk olaf
konklreńcl hodow|anych pojaw s ę jak fwyk e w p elwszym p|zysŹlolocfnyń nuńerŹe
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Wystawiacze i rvy.stawcy' rozmnażacze i hodowcy

l-rl ezon Wystawowy dawno ]uż
\Przehroczyt półmetek' Przed
\Jnamr jeszcze ty ko ki lka wy
staw' Jak co roku Widać na nlch
głóWnie tych samych \łystawcóW
starych wyjadaczy ringóW, którzy
jeźdżE na wszystk]e Ważniejsze Wy
stawy' Z n]mi starajq się konkuro
Wać pomniejsi Wystawcy' ktÓrzy f
regu' swój udzia| W Wystawach ogra.
njczajq do kiIku z|okatizowanych nai
b iżej ich miejsca zamieszkanla. Na
każdej wystawie pojawia się również
kiku now cjllsry, którzy po raz pierw.
szy prezentujq swojego psa' PatrzQc
się z boku na tych klzqtajacych się
Wokół ringu Iudzi, patrzqc się na ich
man pulacje z psamlw r ngu nacho-
dfq mnie fawsze te same smutne
lef|eks]e. Większość tych starych
wyjdtaczy była na ''śWiatówce'', a ci
co nie by|ina pewno wie|e razy og|q.
daIi kasety powystawowe. Duża
częśó tych nowych na pewno te ka
sety równ eż og qdała' Ijedn i dru.
dzy mog|i Wystarcfaj qco długo napa-
trfyć s]ę na sposób prowadzen a i
plezentacj psóW W r ngu przez naj.
lepszych owczarkarskich prezente-
róW, b egajqcych f czołóWkq świata'
czy naprawdę tak tludno się tego
nauczyó. Rozmawiatem na kilku wy
stawach z sędzjam niemieck mi'
Wszyscy zgodnie mów]q, że o i]e
dochowaIiśmy się juz spolej grupy
|adnych zw erzqi szczegó nie suk,
to profes]ona|nych prezenterów moż.
na po ]czyć na pa cachjednej ręki '
Do tego dochodzq n eprofesjonaInie
fachowujQcy się właścicie|e psó\ł'
Biegajqcy z obłędem w oczach Wo.
kół ringu' nawet wóWczas, gdyjest
to zupełnie zbyteczne, co chwi|ę to
nawołujqcy psa, który w ogó]nym
tumu|cie ]tak nic nie słysfy' Dotego
dochodza rozpacz|iwe okrfyki prezen.
tera typu ''no pokaż się do jasnej
cho|ery'' czy też 'schowaj s]ę wresf
cie', itp' Na ki|ku Wystawach dość
Iicznie pbsadzone były k|asy szcze

niqt i młodzików' K|asy W których
pokazylvane sq psy i st]ki W Wieku
od 6 do 12 miesięcy' sq one jesz'

cze W trakcie swojego poczqtkowe
go rozwolu fizycfnego' jeś ijuŹchce.
my się n mi koniecfn e pub|icznie
pochwalć to należy pamiętać, że
powinna to być dIa n ch zabawa iła
godne, spokojne prryzwyczajanie do
Wystaw. A i|eż w tych k asach widać
nerwowośc u właśc cie|i i jakieź Wie|.
kie oczekwania pochwał i fach!Ąry.
tóW A przec]eżtym psiakom potlze.
ba Wtym okresiejak najwięcej spon.
tanicznej f aba!ły' niewymusf onego
ruchu, a n e treningu i stresów na
wystawie, Przygotowan em do wysta-
Wy możnatakego szcfeniaka po pro
stu fajechać. DIacfego kradniecie im
cfas ich dzieciństwa ? NiestetyW nę
ponosza tutaj róWn eż sędzio\łie,
którzy każą tyrn szczeniakom zupel
nie niepotrzebn]e długo biegać W l n.
gu, jakby to była k|asa użytkowa'
zam ast pośWięcić Więcej czasu na
spokojnq, Tzeczowq rozmowę f każ.
dym z wystawcóW. Być może nie
Wszystkich na to stać'
Na ważn ejszych Wystawach' przy
dLrźej i|ośc wystawianych psóW W
k|asie baldfo często najw]ęcej famie.
szan a loblQ prezenterzy iWłaŚcicie.
|e psówfajmujących da|sze m ejsca'
bez tea nych szans na uplasowanie
się W czołóWce' Widocznie już po
przednio na ]akiejś słabo obsadzo
nej, prow ncjona|nej wystawie udało
im s ę zajqć |okatę meda oWq, co w
konkurencji dwóch.trzech psóW nie
jest żadnq sztuką' i te laz W si|ne]
stawce to od egłe miejsce uważajq
za Wielce klfywdzqce' Po pierwsfe z
powodu złego sędf ego. którysię na
nczym nie zna, a po druge jako

efekt zb),t słabego nawoł),Vania psa,
a więc na ko ejnej wystawie czyniq
jeszcze W ęcej hałasu' czyż m łość
do w|asnego psa żadza a'vycięstwa
tak bardzo zaś epia, że nie dostrze
ga się niczego Wokół. Źe nje dostrze

ga się równ ież ew]dentnych wad ana.
tom cznych, których nawet naj|epsze
W}biegan e niejest W stanie usunać
? Nic dziwnego, że postronniwidzo.
Wie odbiera]q wystally owczarkÓw
]ako wyśc gi ,,kto pierWsfy i szybszy
ten epszy.
KiIkakrotnie W dz ałem róWnleź na
wystawach prezentowane psy brud
ne' nie wyczesane, z matowym Wło
sem, niektóre Wręcz chorobIiwie Wy-
chudzone i  zabiedzone' Indago\łani
wlaśc cie|e tych biduI t|umacfy| i  s ię
koniecznościq uzyskania ocen vvysta.
wowych potrzebnych do hodowli. Do
lakiej hodowli? Najaklm mater ale?
Trzeba sobie wyraŹn e zdać sprawę'
że nie kaŹda suka nadaje s ię do
hodow|i. A psóW odpowiadajqcych
krlter iorn hodow anym jestjesrcze
rnniej. Wynika to z natura nych praw
prf yrody, któryrn] powinn]Śnry się
zawsfe k]erowaó' N e wszyscy chcq
przyjqć to do Wiadorności' szczegó|
ni €  WóWczas, gdy ch fwierze posia.
da tzw. ,,si|ny'. lodowód' w ktÓrym
aż ro się od zwycięfcóW św]ata' |ch
protesty'jakoby tlaciło s ę Wartośc o
Wy materiał hodow|any nie majq ra
cji b'tu' sam rodowód to tylko ka
Wałek pap eru. Nawetgdytak sam
,.papiel'' ma pies VA' Nie często tla.
fja]q się mioty, W którychjest wszyst.
kie, czy też Większość szcfeniqt wy.
rasta na !!rybitne egzemplarze hodow-
ane. Popatrzmy na hodo!ł|eW Niem.
czech' |eż tam jest szcfeniĘt f ta
kich wartościowych klyć. A i|e ich
pojawia się następnie na Wystawach
i ile z n ch jest wykorzystanych w
hodow i.
Jeże|inie stosuje się w praktyce kry.
tel ów se|ekc]] hodo\ł anej to mamy
do cfynienia z typowym rozmnaża
niem rasy' Po to sq wystawy i prze
g|qdy hodow|ane' abyWłasny mate
r]ał' na którym chce się następnie
hodowaó poddaćYóWnież opini i  sę-
dz óW olaz innych WystawcÓw ho.
dowcóW. D]a Własnego dobra' Gdyż
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Własne oczy nie zobaczq Wszystkie'
go u swojej suki czy też psa' Dopie.
To porównanie Własnej oceny z oce.
ną k ku sędziów może dać nam od.
powiedź' czy dane zwierfe napraw.
dę nada.je się do hodow|i' Do hodow|i
owczarków nlernleckich' które sq
psami uż),,tkowymi ijuż od szczenię.
cia wymagajq stałego kontaktu z
człowiekiem. Nie ty ko przy okazj
wstavrienia misek do kojca. Tyrn
Właśnie różn się hodow|a owczarka
n emleckiego od hodowli nnychrwie-
rfqt' obojętnie czy futerko!,vych cfy
ofdobnych. Hodow|a owcfa*ów nie
mieckich nie możo być hodow|ą
masową' w któloi.i6Śt ki|kanaście'
czy też ki|kadziosiat Śuk i kojce peł
.e szczen.ąt '  Bo i|oma psami'  a
głównie szczen]akam] może zajqć s ę
leden c4owiek ? l le\d takiej hodowli
trzeba by było zatrudnić pracown
kóW cfy można lrówczas mówić o
hodow|ach, czy teź taczej o zwykłych
rof mnaża|niach i masowoj produk.
cji psów d|azygku' Zwykła sprzedaf
szcteniat stanow niestety gtóWny
motyw wie u, w]e|u hodow , cfy też

Wtaściwiej powiedzieć rozmnażaIni '
także tych które majq ty ko ki|ka suk,
gdyż tam produkcja idfie pe|ną
parE. Najczęściej w opalciu o wła'
snego psa' często sprowadzonego
zza granicy' d a większego efektu. Z
reguły miernego, choć f ,,mocnym',
rodowodem' który już zdażył''Wyka.
zać się'' prfekazywaniem ewident'
nych wad' A|e mimo to kryje slę n]m
wszystkie posiadane suki nie fwra-
cajqc najmn ejszej uwagi na to czy
pasuje do n ch' czy też nie. zaróWno
eksterieremjak i 'w 

papierach". Bo
p0 co wydawaĆ na kosŹy podlóży i
płacić za kryc e'
sq także rozmnażacze, którfy odwrol
nie' bez Wzg|ędu na koszty pojadq
ze swo]a przeciętnq sukq za grani.
cę' a|e ty ko do psa VA, a naj|ep ej
do fwycięzcy śW ata, bo po nim moż.
na lep ejzbyć szczenięta. Ico cieka.
we' o e f nnych kryć rodz s lę 5.6
szczen qt to z takich Wybitnych czę.
sto powyŹej8' To m ędzy innym dla
tego Wplowadfono Vv sVkoniecfność
badań DNA' aby także tam takim
rozmnażaczom postaw ć tamę.

Na szcfęście istniejq także hodowIe
z plawdziwego zdarzenia, które bar'
dzo cenię, Widzqc starania hodow.
ców w doborze odpowiedniego part.
nera' zadajQ sobie wie e trudu, aby
dostaĆ się do pasujĘcegodo ich suki
dobrego reproduktora w Niemczech.
I n]e ocena VAjest d|a nich najważ'
niejsza' a|e potomstwo' które po nim
WidzieIi olaz wzajemne uzu pełnianie
s ę za|et suki i psa' A|e nie konlecz'
nie trzebajeździć za granicę. spoty'
ka się spolo dobrej młodzieży po
psach r poiskimi przydomkami ho-
dow|anymi' Hodowcy, którzy potrafiq
je Wtaściw e wykorzystać zasługujq
na specjaIne słowa uznan]a' Wyda.
je mi się' źe niektóle po|sk e psy
można by odważn ej !.Jykorzystylvaó
w hodowli. Bo hodow|a plzez duże
H to um ejętność takiego Wykorzy.
stanla lodz|mego mateliału, aby z
jego potomstwem osiagać na]Wyższe
su Kcesy Wystawowe ' l całe szczęŚcie
jest W Po|sce ki|kutakich hodowcóW,
ktÓlfy to potrafiE.

Wiesław ziemecki

Tej 
p elwsre gpotkan e z owczar

! haminiem eckim m alo rnielsce
l '  w ośW ęcimiu W obof e kon.
centracyjnym. Trafila tam jako sieclm-
nasto|etn a df ewczyna, po pół|ocz.
nym więzieniu i przesłuchaniach. Po.
chodfaca f lodfinyo egionowych tra
dycjach od poczqtku okupacji Po|ski
akty!łnie Właczy|a się W dzlała ność
konspiracyjna w zWZ. Jako łqcznicf.
ka kursowała najczęśc ej pomiędzy
Warszawa, Kie cami l  Radomiem'
w tym ostatnim mieŚcie podczas
wsypy po denuncjacj konf identa
Wpadta w łapy Gestapo' Została wy
w eriona do KZ Auschwitf. Byla tam
poddawana eKsperymentom pseu,
domedycznym' Następne etapy wo.
jennel gehenny to obozy W Ra-
vensbrilck, Buchenwald i Altenburg,
gdzie nada wgłodowych, a|e]uż zno.

Sylwetka nestora
PaniStanis'tawa Sar

śniejszych walunkach pracowała w
fabryce amunicj i. W kwietn u 1945
roku obózten fostaiwyfwo|ony prfez
armię arnerykańską. Po krótkim
okresie pob],tu pod op ekq tej arm]
inormaInym odżywieniu powraca do
rodrinnej Warsrawy. Na granicy stref
amerykańskiej i sowieckiej podczas
przesiadk całej gru py więźnióW obo.
zów powracajacych do kraju żołnie.
rze sowieccy rekwirula irn caly
skromny dobJ,,tek wrar r prowiantem,
jaki otrzyma|i na dlogę' Wreszcie po
kilku dn achjazdy, w samym pasia
ku' befźadnego dobytku Wysiada na
dwolcL] wWalszawie' Z całej rodfiny
żyje ty|ko c otka' Warszawa zrujno.
wana. Decyduje slę na wyjazd na
z emie Zachodnie do Wrocławia' Tu
rozpoczyna pracęjakojedna z pierW
szych po|skich pie|ęgnlarek poczqt

kowo na pediatr , a następnie na
innych oddziałach Akadem i Nledycz.
nej.
Jej pierwsze spotkania z owczarka-
mi niemieck m W ośWięcimiu nie
na|eżały do przyjemnych' Psy były
specjaInie sfko one i dlażnione na
więŹnióW, na któlychje szczuto' Tam
zapoznała się z ostrościa ich kłów.
zdawała sob]ejednak w pelni spla.
wę, fet0 nie zwierzęta sa w]nne lch
wrednemu wyszkoleniu, lecr eses-
mani' którzyje tak sfkoIiI i '  Pornimo
tych nierblt pr4/jemnych pierwszych
kontaktóW darzy tę lasę psów sen'
tyrnentem i w 1958 roku zapisuje
się do Zwiqzku Kyno|ogicznego w
Po|sce, a rok później rejestruje swo.
jq pierWsza rodowodowq sukę
AL]\,4Ę z hodow i p. stefana Karba.
sfa' z suka tą uczestn icfy w kulsach
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PT iPO oraz wwystawach. Rejestru'
je swój plzydomek hodow|any ,'ze
Starej Odry'. W tym okresie naj ep-
szymi hodowcami w oddziale wro-
cła!łskifi by]] p. Pe]agia Kołodz ej,
Franc szek Piwowarcryk, l\rlarian Zak
Eugeniusr Korszek. Kierowniklem

sekcji był sędzia p.Ernest sfyszka.
To on nawiazuje kontakty r hodow-
cami w NRD w 1965 roku trafiajE
do !Ęrocław]a f hodow|i p'Joach ma
Wittiga trzy szczen akl D0NAR, DA
IsY i DoLLY V'sachsenbIut' których
potomstwo stanie się późn e] pod.
WaIinq Wielu hodow|i ' Pani sten a z
DA|SY odnosi!łie e sukcesÓwwysta.
Wowych W kraju i fa granicQ' lest f
niq dwukrotnie zvvyclęfczyniq Węg er'
a na wystawie siegerzuchtsfchau w
L psku jest druga w swojej klasie.

Z czasem doplacowuje się charak.
terystycznego Wyrazu psóW i sL]k Ze
swej hodow . czafie z b|azowo .
rudym podpalaniam i mocnymiglo-
Wami f da|eka rzucajq się w oczy'
W latach 70 i 80 owczarki rlemiec-
k e na wystawach byly znacfnie icr
n ej leprefentowane niż obecnie. W
jednej klasie rnvalizowalo z soba
n]erzadko kiIkadzies]qt sztuk' Nawet
na małych regionanych wystawach
np. w Wałbrfychu, czy też Je eniej
Górze były zawsze co najmniej dwa
ringi owczarkóW' B}Ąła|y takie Wysta.
Wy, sfcfegó|n]e międzynarodowe W
Poznan u i B),,tomiu Źe stawka suk W
k|as e otwaltej była dzie|ona na dwa
ringi po dziesięć pierWszych z kaŹ.
dego dodatkowo konkurowało o zwy.
cięstwo. Jak Wspom na p' stenia na

wystawy jeździ|o się pociEgaml' a|bo
też oddział ZwiQfku Wynajmował spe
cja|ny autokar' Na wystawch wów
czas nie byto bufetóW wobec tego
wystawcy zabiela|i WałóWki z sobq.
AIe ogó|na atmosfera była znacznie
misza niżteraz. Mimo ostrej ry1va l.
zacjin e byłotakiej zawziętośc izło'
ś wości'jakqteraz można zobaczyć
przy ringu' Po zakończonej kasie
niedawni konkurenci sladaJl razem
obok sieb]e, abyjak]mś dobrym tlun.
kiem uczc ć zwycięstwo a|boteż uko.
ić porażkę' Ze !łzg|ędu na dużq i|ość
psóW w k|asach biegało się W r]ngu
często i ki]ka godfin, zanim sędzia
usta ił ostatecznq ko|ejność' A|e
ko|edzy z sekcj chętn e pomagaLi

W latach 1983'86 p, Steniajest kie
rownikiem sekcji i czynnie uczestni'
czy we Wdrażaniprzeświet|eń na dys.
p|azję' Jest obecna przy dokonylva.
niu zdjęć isprawdzan u autentyczno.
ści doplowadzanych, jeszcze wów.
czas nie tatuowanych psów' To dz ę.
ki niej nie było !łe Wrocław u żad.
nych afer z podstawianiem nnych
psóW do prześwietIenia'
Do dzisiaj aktlĄ'nie uczestn cfy w
imprezach kynologicznych.
Z okazj] no!łego Roku' Wieku i Ty.
siqc|ecia życzymy ci steniu co naj.
mnlej 1OO lat w dobrym zdrowlu i
jak zawsze w dobrym humorze,

op|acował:
Wiesław ziemecki

COSOSPORCIEIZAWODACH
17plzyjemnośc a ś|edzę iczytam

,' dwurn esięcfnik , ,owczarek
złh|emiecki''' Wynik] z Wystaw,
!ł}a/Viady z sędfiami, pochodzenie \Ąry'
różniających się psów daja cz}te|ni
kom dużq satysfakcję' Wśród czy,te|.
nikóW sq róWnież szko eniowcy, tre.
selzy i sędziowie prób pracy' którzy
chętnie widzie by Więcej artykułóW
poświęconych spoltowi kyno]ogicf

Nie sposób w jednym artyku e
poruszyć prob emy spońu kyno|ogicz.
nego w. Po sce, sport ten iest na

',da szym p|an e' ' '  Dbamy o piękno
psa'jego budowę anatomicfnq' har.
monię ruchu. Pat lzymy na Włos' ko'
|oroczu, sposób poruszan a s ię i tp '
Zapominamy w tym wszystkim o
Wartościach uż}tkowych psa -jego
psychice' często p]ękny n]e znaczy
mqory-

Jeże odnajdujemy jakieś mate
ria|y o spolcie to sq to najczęściej
krótkle wzmianki z podanym Wyni.
kamt.

l\4oje spostrzeżenia i uwagi opie.
ram na ostatnich zawodach w Żyrar.

dowiejak równieź na podstaw e ob.
ser\dacji staltu naszych psóW na
zawodach m ędzynarodowych' z źa.
|em stwierdzam' że nasze psy czę
śc]ej staltujq za granicqjak W kraju '
Przyczyny tego sq lóżne i nie sposób
zana]izować je !v jednym artykuIe'
ostatn ie zawody zostały zolgan]zo.

Wane prfez 0ddział Warszawski pod
nazwq',MISTRZoSTWA WARSZAWY
PsÓW ToWARzYsZĄcYcH I oBR0N
NYoH''. Były 0ne ostatniq e|imlnacjq
wyłaniajacq leprezentację Po ski na
mistrzostwa śW ata IPo'



oRGAN|ZACJA - Zawody odbyły się
w dniach 28-29.07 na stadionie

''Żyrardowianki''
w m. ŻyrardóW' Przeprowadzone
splawnie' Duże słowa uznania d|a
pana Mi|ewskiego - przewodniczq
cego oddziału Walszawskiego' ]\,'lrów
czq pracę Wykonała paniAgn]eszka
Wiśniewska' o|a Kozłowska. od ich

du powinna sędfiować duże między.
narodowe fawody' oceniała IPo 1.
stanisław Abłamowicz. w jednej
osobie Przewodn]czQcy Komisji szko
|enia sędfia N,4iędzynarodowy' W
zawodach oceniał konkurencję Psa
Towarzysfqcego Wg regu|aminu Mi'
strzostw Po|ski' sędziowanie w ta
kiej konkurencji to najbardfiej nie,
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nia psato mankamenty. Bardfo ład
na praca w końcówce świadcfqca o
dużych moż iwościach Wojtka.

GeneraInie praca poforantóW to
temat morze, budząca wieIe emocji
Wśród szkoleniowcóW
i fawodnikóW Pozoranci W każdych
zawodach muszq od pocfatku do
końca pracować równo. |ch praca z
psem musi byó cz}te|na dla sędzie.
go' zawodnikóW iw]dzóW

Mam nadzieję ]eszcze Wrócić W
innym artykule do tego tematu.
KONKURENCJE
Psy towarzyszące. W konkurencji
startowało 14 psóW'
Lmtgisqe - owczarek belgijskt gro-
enendae| cZAKo z Leśnego |\,'lane.
żu z przewodnikiem Magda|enq ziół.
kowska' Bezape|acyjnie naj|epsf a
pala. Piękna wspólpraca psa z prze'
Wodn kiem' Mała i|ość błędów' Na
moz|iwe 20o p!nktóWzdoby|i 197 i
zasłużone pierwsze miejsce'
ll-DĘisce - go|den retrievel AB| z
zaglębia f przewodnikiem Natal iq
Jawolskq fTych' oużo radościf pra.
cy tej pary' Go|den Wesoły. szybki
plzewodnik pewnie prowadzqcy psa'
Zdoby I 192 punkty.
l l  mieisce - owczarek niemiecki
BLIKSEN AKl, przewodnik Wolciech
Bie|ak f Katowic' ŚWietne prowadze'
nie psa przez przewodnika' Trochę
malo radościW placy, 187 punktów.
lMiejsc pozostałych psóW z przyczyn

technicznych nie podaję. ciesfy na'
tom]ast debiutmłodych psóW i prze.
WodnikóW Ta konk!rencja stała na
Wysokim poziomie. Tylkojeden pies
nie ukończył zawodóW Blawa d|a
piesków i ich przewodnikóW
IPO 1. Przedsionek do ekstraklasy,
czy|i lPo 3' z ża|em na|eł zauwa.
Źyć, że na zgłoszonych 12 psóW wy'
startowały ty|ko 3 ' Prfyczyny by' loż.
ne' Na|eł zrobić Wszystko byta kon.
kurencja stała się popu|arna' Jak
wspomniałem, to przecież zapIecze
ifurtka d|a psóW do prawdziwej ka'
nerysponowel.
I mieisce - owczarek niemieckiANl-
TA z Nagowej Zachrady, prrewodnik
Marek szczepańskiz Krakowa' sucz
ka o dużym temperarnencie iduchu
Wa|ki' Pracowala nierówno: na ś|a

pracy za|eŹał splawny plzebieg po'
szczegó|nych konkurencj' Zapewni.
Iidobrq obsadę sędfiowskQ, Warun.
ki pobytu zawodników i pięknq' acz.
ko|Wiek upa|na pogodę' Duże słowa
uznania.
SEDZIOWIE - W sporc e kynologlcz-
nym znani i cen]eni. Prosfę Wybaczyć,

Milan Kodlecaj - sędzia 'r'iędzyna.
rodowy"ze słowacji' Jego pracę |icz.
ni zawodnicy mie|i okazję obselWo.
wać W kraju i fagran]cq. Jak zwyk|e
berstronny i surowy. W tych fawo-
dach sędziował konkurencję |Po 3'
MaEarzata starkiewicz - sędzia mię
dzynarodowyz Katowic. Znana w kra-
ju z prfyjmowania egzaminów w od.
dzialach- sędzia' który potrafi oddfie
|ić czym sa zawody, a czym sa egza.
miny w oddzialach. Na egraminach
potrafiqca być Wyrozumiatq (nie moż.
na zniechęcać |udzi do połknięcia
bakcyla sportowego), za to na zawo
dach ]est sulowa. śWietne sędzio.
wan e Wyłapujace każdy błqd psa i
jego prfewodnika' Jest sędfiq, któ.
ra plfy dobrej wo|i Głównego falzq'

Wdfięczna ro a sędziego. ||u zawod.
ników' ty|e zawŚze rozb]eźności W
ocenie psa ijego przewodnika' sę.
dzia Ab|amowiczj!ż nie raz był arbi.
trem w tego typu zawodach, dlatego
sędziowa| obiektywnie i surowo.
Duża praca przy takiej i|ości psów.
W mo m przekonaniu ustawienie
czołówkibezbłędne'
POZORANCI
Tom asz chodźeń z waszaw' w obu
konkulencjach IP0 pofolował pierw.
szQ częśó' Bardzo spokojny' niezly
technicznie' Zdarzaty mu się błędy
np. drapanie pałkq po |']chu w kly'
jóWce przy wyszczekiwaniu psa cfy
nie zawsze podprowadzenie psa fron'
tem do sędziego przed komendq
,'puść''' ogó|ne wrażenie dobre bio
rqc pod uwagę' że Tomek Występo'
wał na tych zawodachwWie|u lo|ach'
wojtek Bielak z Kaiowic. Pazo|ował
drugq cfęŚć |Po, tak zwanq ''próbę
odwagi". Na trenlngach i szkole-
niach pozoruje wspan iale. W trakcie
zwodów dały znać o sobie nerwy'
Przy.jmował psa nieróWno, brak
amort}Żacji' prfyjęcie na blfuch' nie.
zdecydowany kierLrnek poprowadze,
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dzie znakom ta, W posłL]sfeństwie
duŹo błędóW zawodn ka' w obronie
wzloty i  upadki.
Punktacjar 91 77 73 = 24!
ll mlejsce owczarek be gijski mali-
nols KAIA Rahacska Plesa, przewod'
nik Dar usf Kowa ski z Jastrzębia'
Rofdfie|]ła dobrq obronq dwa psy z
Krakowa' Na śadfie spokojna' !ł
posłuszeństwie jak na maIinoisa
WoIna, w oblonie swoje zlobiła' Prfy
dobo pracy Dariusza pies z perspek-
tylvamr,
Punktacja: 90 - 60 - 82 = 232
lLl  mielsce - owczarek niemiecki
ASKO z Sichoty, przewodn k Marek
sfczepańsk ' Młody, c]ekawy p es'
aczko]wiek c ęŹki' Był ]uź tlzeci na
zawodach rn ędfynarodowych zaś
tutaj katastrofa n e Wytrzymał W
obronie plóby odwagi. slaba praca
przewodnika w posłuszeństwie, ś a
dy doskonałe. PielWsza cfęśó obro
ny znakom ta , , . . .  i  co z tego?
Punktacjat 94 - 66 - 72 = 232

To martw , poz om konkurencj
przeciętny, brak Większ€j ]|ości psóW
DużyWpł!ĄV na poziom miałteż upał'
Psy perspektylviczne' NajbIiźsze za.
Wody zwelyf ikuja ch rzeczywistq
wartoŚ.. \
|Po 3. Konkulencja budfqca naj\dię.
ce]emoc]i. zgłoszonych fostało df e.
sęć psów, wystaltowało szeŚć-cała
czo|ówka krajowa' l\l ałem okazję
og qdać naj|epszych na zawodach za
granicq i  byłem ciekawjak Wypadna
w ostatniej e minacji przed wyłon]e

niem jednego ub trzech psów do
mistrfostw świata psów obronnych.
I m eisce - owczarek niemlecki
GUMP FOREST Traho, przewodnik
stanisław Dąbrowski z Warsfawy.
P es leprefentujqcy stały róWny po'
zioń. Ś|ady - na zawody rangi mi.
strzowskjej' Postuszeństwo - prze.
ciętne, brak tego Wgor! i  pasj icho'
dzenia'  obrona fa granicq zaWsze

|epsza' 0gó|nie pies iprzewodnik,
których stać na wyn]k na poziom e
mistrfo!łskim'
Punktacja: 97 88 85 =270

I m e sce owczarek niem ecki XA
VER BERG AMORT, przewodn k Be-
ata Ry|' Wcfeśniej Widflałem tego psa
za e?nicą' Tutaj W Żyrardowie
ogromny postęp' Pies o dużych moż.
iwośc ach' Pełen temperamentu i
chęci do pracy. Przewodn k dużo jesz.
cfe pomaga ciatem W posłusfeń.
stwie' Powinni się juŹ otrfeć o mi.
strfostwa śWiata'
Punktacjar 90 88 -87 =265
| | m eisce owczarek belg].jski ma
l inois FALCo Orechova Aei,  prze
Wodn k Jan Lenart z Katowic'  Dużo
startujq za glan cq. W |Po 1 szedł
jak burza. W IPO 3 mankarnent to
posłuszeństwo. Młody pies, znako.
mity W obronie' dobre ś|ady. Gdyby
poprawi| posłuszeństwo byłby n e do
poorcra.
Punktacja: 87 7A - a6 = 243
lV mieisce - owczarek niemiecki
ASTRA z BLrkowca, prrewodnik Kry'

styna Grab]ńska z Żyrardowa. Wte]
konkurencji jesfcze mało ob},ta' Bar
dfo sp ęta. Dobra praca na ś|adzie'
Punktacja: 78 - 60 - 61 = 199
V mieisce - owcrarek niemiecki
BOIAR Geslander, prrewodnik Mar
cin Lucak z Pruszkowa, Pies bez
folmy' Wydaje s ę, że pies fa sfybko
przeskoczyłdo tej konkurenc] ' Bra'
wa za udzial,
Punktacjar 0 32 -64 = 92
Vl mie sce owczarek niemiecki
GERRY GREYTraho, przewodnik Gra-
żyna Radwan z Lub|ina. Dobly, pla.
cujqcy pies'  Nierówny w ś|adach'
posłuszeństwo na wysoki pofiomie'
W oblonie nie staltował 2 powodu
kontuzj łapy' P es, który patrzqc na
jego pracę moźe famieszaó W czo
łóWce na każdych zawodach.
Punktacja; 27 - 89

Wspaniałe zawody, sympatyczna
atrnosfela. Myś ę, że Zarfqd na cze.
|e f panem Abłamowiczern Wyś|e trzy
psy na Mistrzostwa swiata. warto!
Wstydu na pewno nam nie przyn o-
sa' Ża|'  żaI panowie szko|en owcy'
że tak mało psóW startuje' Prawda
panie Marc nie Luciak' Źe pies nie
mus być mistrzern?| Ważnajest ta
adrena|]na u psa przewodnika fW q.
zana z samym startem iatmosferq
rywa ]zac.j ' To urok fawodów. satys.
fakcja z udziału W konkurenc]] plak.
tycznie a nie teoretycfn e,

Do robaczenia ANTOS

i zdkłdd Szkolenio Psów ,IRYC'' Szczeniaki po dGkonalvch
rodzfcach Et. 0602 697 254

er4 6a 6a 222. szl(o one przez nas psy os|qga]q Psy od 7.3lat, wykazujące duą
. doskona|e Wynik] na zawodach wftatność l cheć pżynoszenia
:'.J.ol::.'l1d1']::do*}.|". hiźnychpżeclmiotow
I szKorrrny wg, z^wH
; szko|en a kóńczq się egzanrinem KUPlĘ

' zwiqzkowym
|. przygotowuje my do przeg|qdu

I nlels.e: Katowicą, Lotnisko Mlchowlec

Marek Fryc
tel,0 ó01 515 707

0-501 592 133

zaToszenl pżez zb. szcześniaka sędziowie o.tnówlll sę.kiowanla
na wystawle Nlubowet oN w Polsce. Dięki moifi osoblstym kontak'
tom i c' Korszka zap|oslliśmy jednych z najlepsrych sedziów sv; H-P.
eod*ta i w' cercchwtŁa- 

w ziemecki
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