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mina.iqcych
bodźce
częstopoMarza. pofostajqW dużejza|eżności
od
ndnp. nazwapsa).oprócz groma' bodŹcÓwzmysłowych
(węchu,
wzro.
I.
doświadczenia,
Wprawyi dzeniainformacji,
W mófgudochc ku),]nstynktóW
nawykóW
i praktycz.
.czy]ipies się uczy'W dzi do zestawieniaróżnychś|adóW niena nichopierajqsię różneformy
umiejętności
wynikuuczeniasię powstajqnowe pamięciowych.
prG ich zachowania.
TewspółzaIeżne
W postępowaniu
formyzachowania
się psóWWokre. cesypamięciowe
zachodzqrównież swymkierujQ
(inteIi.
s ę rozsqdkiem
ś|onych
sytuacjach'
|łyróżnić
można u psówi na4a/Vane
sq prostymiprc. gencjq)a nielozumern
(inte|ektem).
trzyformyuczeniasię|
psóWopierasięniety|'
cesam|myś|owymi'
PsyprzyrozwiQ. Zachowanie
1) Pierwszeskojarzenie .
zadańwy. ko na mechanlzmach
wrodzonych
łwaniuskomp|ikowanych
2) Ptłd{yczajanie
korfystu]a
swojedotychczasowe
do. (odruchy,
instynkty)
a|erównieżna
po|egato mechanizmachnabytych'których
3)Uczeniesię metodqpróbibł{ędóWŚWiadczenie,
a poniewaź
jest zaspokojenie
Pierwazogkojarzenle,wpdanie, na rozpoznawaniu
konkretnych mot}ĄłacjQ
okre.
proces
przedmiotÓw
wdraźanioto najprbstszy
c4l s}tuacji'nazywamy Ś|onychpotrzebb|o|ogicznych
psa
uczeniasię' powstajacyW
najwcze. je myś|oniom
konkrotnym.
(niezbędne
do utrzymania
się przy
śniejsfym
okresieżycia.okresie
psa:
schemaacmo uzp.lstawl.nle konkotndgo Inyślenla
szczenięcym'
Pozostawia
ontrwałe
ś|adyw
ńamięciirfutujena później.
psóW,np'I
sfe społgczne
zachowania
podqżanie
szczeniqtzajednymz ro.
p(ze
W pewnejod|egłości
dficów(reakcja
ta formujesię do 3.
psem'
pr
znajdujeslę
gotygodnia
życia).
uwiQzana
na sznurku
Dru8qformQuczen]as]ę]est plzy.
zwyczajani.3ię,którepowoduje
e|i.
Rys a. Pies próbujelQ do
minacjeleakcj nie ma]qcych
okre.
gnQó
ś|onego
znaczen
ia bioIogicznego
dIa
życiapsa, co powodujenauczenie
Rys b' Pies plzezchwi|ę
się nie reagowania
na bodŹcemało
g|Qdasię uWaźnie
przynęcie
znaczqce,
czyliWyb]órcze
zahamowa.
nie reakcjiWzbudzania
na okreś|o.
Rys c. Plzednimi łapamlgl
nebodźce.
Taformauczeniasiętrwa
biqcplzyciĘgaprzynętęza szn
ptzezcale blcie.
rekdo siebie.
Następna
metodauczeniasięto tzw
motodaprób I bĘdów' którąnaj|e'
piejobr.azuje
doświadczenie
z uźy'
ciem |abiryntu'
Pies abydojść
do
pokarmu(nakońcu|abiryntu)'
gatunku).
musi
życiuIub przedłużenia
jest przeciwień' oplócz potrzebbioiogicznie'
wykonaó
wieIepoMórzeń(ozróżnień ]Vyś|enie
psyWy'
konkrctne
toróWIabilyntu).
stwemmyś|enia
abstrakcyjnego
wy. kazujQpotrzeby:
kontaktuz nowym
Procesyuczeniapo|egające
nagro. stępujĘcego
u |udzi,któreto wp|fe. otoczeniern,zabawyczy potrzeby
p|anujejego
prfewi. socja|ne.
madzeniu
i magazynowaniu
informa- dza i
działanie,
Te formyzachowańw od.
powstają
cji,któle wykorzystylvane
sĘ W róż. dujacWynik'Psynieposiadajazdo| różnieniu
od instynktów
W
p* ności
nychokoIicznościach,
naz}a/Vamy
samodzeInegotworzenia
abs wynikukontaktuz otoczeniem,w
mięcią'
traktumyŚ owego(Wizjitwórczej)' procesieuczeniasię . sQ formami
przezzmysły
psy nabJ,tymi.
W zależności
od czasu utlzymania odbieranebodźce
Potrzeby
biologiczne
wywG
pamięó koja|zaz ob(azamipamięcio\łymiłujaw olganizmiepewienstan za'
się4lromadzonej
informacji
możebyć krótkot]wała |ubdfuśo. powstałym
i nabaziewcześniejsfychchw|ania
równowagi
np.:brakpoł.
przezIudzi wienia,wody,cry niezaspokojenie
trwa|a.Pamięókrótkotrwała
opiera przełć' Wypowiadane
się na przechowylvaniu
informacji słowakojarząz różnymirodfajami potrzebpłciowych'
W celu przywró'
(pojedynczych)'
ś|adowych
natomiast dźwięków
akustycfnych'
a nlepojmu' ceniarównowagi
orga.
Wewnętlznej
długotrwała
na przechowywaniu
in' ja ichsensu,znaczenia'E|ementar' nizmowipowstajalóżnorodne
moty.
formacjipoMarzajqcych
się (prfypo' ne umiejętności
myś|enia
u psów wy idfiałaniamotywacyjne'
We.

DWUMlEs|ĘcfN K Nl 22 |łFfEslEŃ 2oo]

\łnętlzny
stan olganizmuuruchamia' Psy Wyrażajqstany emocjonalne i ujemnegowzmocniena pobudzenia
. sq to tzw układykary i nagrody.
jqcy i organlzujqcyzachowaniesię uczuca poptfezl
prowadzqce
do zaspoko]ena potrzeb |)plzyjmowanieróżnychporycjiciała
biologicznychnazylvamymotylvem.
Cfy i mot!Ą/Vy
inspirujq'ukielunkowu
jq integrujązachowanieslę zwle
rzęcia' Wfbudfona aktylvnoŚćzWe
rzęcia przef motywymożetrwaćod
kilkLrgodzindo kilkudni.To racho
b' Pozycjafupełneju egłoŚci
Wanieo wzbudzonej
akt}ĄVności
okre
ś|amyzachowaniemmotywacyi
psów Wtrak.
nym' np.Izachowanie
cie cleczkl,
Każdymotylvskładas ę z duch e e.
mentów| popędu (napędu) chęć
osiqgnięcia okleś|onegoce|q Iub
rdobycaanagrody.
Popędjest komponentem!!ewnętrf
c. porycjanormana psa
ProŚba o fabaWę
nej mobiIizacjorganzmu do dfiała.
dzia.
nia i przejawa slę okreś|onym
łaniami
ruchowymi.
schemat działaniamotylvacyjnego
i

,=ć.,..),..';1

zaistniałapotrzebabioIogiczna
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e. pozycjaagresjize strachu

f. Pozycjapsa z agresjqdomInacyJnq

popęo
I l(
nagroda
v
potrzeba
zaspokojona
biologiczna 2) artykulaclegtosu - skomlenie, L'JkładkarywyzwaIaujernnemecha.
(0siqgniętyce|)
szcrekanie,
warczene, wyciewyda nizmy!łfmacnajqce(prfykre)a układ
t

tonacjach'
nagrodywyzwala
dodatne mechan
waneW różnych
pyska.
po.
(przyjemne)'
napięce Warg'
Z cf a3) Wyraz
zmyWzmacnia]qce
przywócona równowagaorganizmu. kazylvane fębó\d,ruchynosem, Wy. sem p es uczy sie jak e sytuacje
uszu kon. pobudzeniowe
Popędypodf]eIić
możnana:
razocfu,luchyi napręcie
i aktyzachowaniasię
1) Dodatnie(rachowawcre)pokar takt wzrokowo- sluchowy.
zwiazanesa z dodatnim ub ujem.
łowieck,iropien a.
4) Ruchyogonem:
nymi doznanlami,Wynagradzane
mowy'płciowy,
fachowanies ę pies
2) Ujemne(obronne)
- walk, agre- . W stanie radości,zadowo|enia: (Wzmocnione)
kojatzy jaka przyjemnedoznanie i
sji, ucieczki,strach,
marhane ogonemna boki,
.W stanieagresj wynkajacejzestra dqżydo jego powtarfania'Nato
wręczpoow. m ast lóżnefolmy kary kojarfyjako
Psyw trakc e dzia|ańmot!Ą'acyjnych cnu:ogonopuszcfony.
doznająprfeŹyć(przyjemnych
ub nięty
doznana plzykreistara się unlkać
przykrych)'ToWarzyszace
popędowi -w stanieagresjdominacyjnejogontak ch sltuacji.
przeżycia
uczuciaminp': uniesiony
do góly,napięty
okreś|amy
jako
głodu'
plagnien]a'
|ękLJ,
służy
ster przy pływaniu|ub [JWszystklchzwierzqtzyjacychWstauczucie
gn]ewu'bó u, satysfakcjipłcowe]'
skokach przez przeszkody.
dach' cfy grupachWystępujec eka5) Straszenie s erśc psy strosfq !łyrodzajfachowaniasię' tfw zacho.
wanie się socja|ne(spo|€ c fne). W
Natomast pod po.jęciem
emoclina. sjerśćna grfbiec e !ł stanach stra
podczas
glupach Wytwalzasię specyficzna
Iub
wa ki.
|eŹyrozur.iećstan wewnętrzny
orga. chu,zagrożeńia
organ racja socja na oparta na hien zmugdyuczuciaosiagajasfcfegó|'
nie dużenasi|enle'
Poprfezemocje Na obszarzedrugjegopoziomu(pod- rarchii stadnej (dominacyjnej).
psyokreś|ajq
ujem korowego)czynnościowego
mózgua Głównaro|ęWgrupe odgrywaosob.
swójdodatniIub
podwzgórzu
znajduja się nik odznaczajEcysię od pofostałych
ny stosunek na działajqcebodźce ścśej w
osobnlkóW:
sl1q,um ejętnościa
WaI
Wet!nętrznezeWnętrzne'np.;smu' strukturynerwowe,które nadajqdo
gra
tek. zadowoIenie,przygnębienie, datnie(prryjemne)ub ujemne(przy ki, tloskq o stado io L]trzymanie
grupygniew,
zabarwienie
emocjorn,
doprowa
n]c
Każdy
cfło
obawę'
niezadowo|en
e, n e' kre)
ter}tolia|nych
przef
pewność'
dzajac przez to do dodatniego|ub nekgrupyzajmujewylvaIczonq
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||' TypsiIny,zróWnoważony,
ruchIi 2) ostlość poforna (ze stlachu) .
(sangwinik)
wy
agresjawynikaz ęku, z samoobro.
plG nynp'Iruchrękq|ubzbIiżenie
U psóWo tymtypiepsychicznym
cesywfmacniania
i hamowania
bodź' s ę obcel.osobyWyzwaa agresję'
cóW równoważq
s]ę. Psy odporne wytrzyma|'ość
- jest to zdo|ność
psychicznie,
odważne,
o ostrości Wykon}Ąvania
okreś|onych
czynności
wynikajqcej
z pewności
siebie,zrów bez zmęczeniafizycznegoi psych]cz
noważone.
Agresjakontroowana. nego,
psy. Pojętność czyIizdo|ność
na rozkaz'Jestto pożqdanytyp
uczenia
chrczny.
się np':zdoność
kojalfeniabodźcóW,
powo| zapałdo pracy, podpolzqdkowania
|||'Typs ny,fró\łnoważony,
ny(flegmatyk)
się.
Procesy
wzmacniania
i hamowania odpolnośćpsychiczna (twardość)
bodźców
róWnoważq
się UakWtypie - fdo|nośćprzyjmowan]anieplzy.
powsta jemnychWlażeńi plzeżyćnp': bó|'
sięszybkością
'),a|eróżnią
Wana i zanikaniaprocesówpobu. kala, bez trwałegou|egania]m'
psy
Instynktownef achowaniauIegły dzenia,
słaboreagujq
nabodźce.
fnacfnemu ogranrczenruna rzecz sq niepewne'nie ]ubiqcezmian, AGRESJA
lotm opartychna procesachuczenia agresjaWynikająca
z |ęku'tludno Agresjajest to najniebezpiecrniejsze
się' Jedne folmy zachowaniarozro' przyz^yczajają
siędo nowych
oko|icf. zachowaniesię psa. Ta Wrogareak.
pokarmowe' ności.
słysię np.Ifachowanie
cja |a zaE|aża)ace
hodźcez otocze.
ciekawość,zabawa, zacho!łania IV. Typsłaby,
fm enny(me|ancho.n a możebyćdwojakiegolodzaju:
płcowe ( popęd płciowyWystępuje rik)
' pożqdana(kontro|owana
np' d a
Wcześniej,
trwa dłuŹej
ijest nten. Procesy
wrmacnaniai hamowan
a psóWobrończych),
powstajq
sywn]ejsfy)'inne uIegły
u\rystecznie. bodźców
baldzoWo|no
isq . n epożqdana(niekontro|owana).
psy
nlu np.: rekcje uceczk. agresja. trwałe'
sq to
łagodne.
b erne,
GeR€ r aInie zmienłasię ty|kospecy. bojqcesię by|ehałasu,
o agresji Usfkodzene cała, ka|ectwo'a na.
fika form wrodzonych,a n e powsta- bojaź|iwej,
bardzotrudnoakceptuje Wetśmierć,to zaglożene ze strony
łynowefolmyfachowaniasię' choó się do nowychokoIicznośc
h psóW Przy.
' Zm en. nadmiernieagresylvnyc
po|ega
pogryzień
cfasemtakimis ę wydajq'
noŚćtegotypu
na aglesjiW k|ady
coraz częściejspo.
doosÓbzaglażajqcych
stosunku
Wła. tykamyw prasie, telewizjiito podasc sly kontaktpsó\^]
f Iudźmistymu. ścicieIoWi.
ne f zabarwienremsensacyjnym.
lujedo powstaniaform rachowania Z punktuwidzeniaocenycech psy W zWqzku z czym nieco sfelfej po.
psów,któresa istotneprzy llJszę ten lodzaj zachowaniasię, a
s ę ukierunkowanego
na człowjeka chicznych
jest
pracy,
poruszętak]eele. przedeWszystkimagresjęn]ekontro.
co często
d a n ego kłopot|iwe' próbach
czasami poja\dajq się LJpotomków mentycharakterujak: odwaga, Iowanq'
przodków'które za
(ciętośó),
po.
cechy od|egłych
ostrość
wytrzymalość'
jętność.
psychiczna.
ni|dy\ł toku ewo uc] sq to atawi.
odporność
Niektórzy autorzy WyróżnlajqkiIka
zmy.
odwaga jest cechqwrodzona] form agreslll
po|ega
na pewnościs
ebie'nieustra. ) agreslaobronna
Wedlugk|as),4lkacji
Paw owa Wyróż' sfonoścbrakuękL]'W plzeciw]eń. ) agresjaterJ,torlaln
a (obrona dome
'
psych
psówniamycfterytypy
czne
stwiedo cfłowieka
odwagani€ wy' stwa)
Jako podstawętej k as}'fikacjiplzy. nikaz zagrożenia
życia,pies postę' ') agresjawobec ]nnychpsóW
jęto pobudzaniei hamowaniebodŹ pujenieświadomie'
odważny
nie .)aglesja Wobecinnychzw erzat
ców oraz ich intensylvność'
musibyćostry'gdyżsq psyn e bojq. .) agresjabo]aź|iwawyn]kaz zagro
po
|. Typsi ny,n ezróWnoważony'
ce się a pozbav]
one jak ekow ek żenia,|ęku, psy reagujqWrogobo
budliwy(choleryk)
ostrości'
sq przestrasfone'
przyśpiesf
W ośrodko!łym
układflenerwowyrn ostro6ć(ciętość)
e'
- podtympoję. stqd strasfenie sierśc],
procesywfmacniania docierajqcych ciemrorumiemy
wroge(agreslwne) nie oddechu,tętna, akcji serca (tybodźcóW,prfeważajqnad procesa' zachowan
e na zagrażajace
bodźce poweobjawystresu).Reakcje
mi hamowania'Psy bardzożylvore. z otoczenia'
Wyróżniamydwa
rodza atakui uc eczkisq naprzem]enne'
agujqna bodŹce,ztrudem zachowu je ostrościI
-) Agres.jadominacyjna wynika z
ją spokój, Wsrystkojeinteresuje'sE 1)ostlośćpożądanqagresjaWyn. p|óbydominacjinad innymipsami
nadmlernie
ruchliwe,
trudnedo opa ka f pewności
sieble'popędu
wa. ub Właścicielem'Psy
reagujqzdecy
nowania' ReagujQagresJ^Vnie'
naj k, prrewodzenla
czyobronystada. dowaniebez próbyucieczki,bez ob.
pozycję.W taki
siebie, okreś|onq
sposób usta]asię porzqdeksocja|.
ny opartyna dominacjii subordynacji' RóWnieżpsy żyjqcez |udźmw
domach tlaktujq don]ownikówjako
członkóWgrupyi dqżqdo usta|enia
swojejpozycjiwtejspołecznośc
, co
prowadzido konf lk
niejednokrotnie
tóW a nawetzachowańagresyvvnych
w stosunkudo wlaścicie|i'
lJdomo.
wienie hodo!ła psów Wpłynęły
na
zmianębudo\łyich ciała(Wyhodowa.
nle róŹnychrodzajóWlas)' fmianę
funkcji narzqdóW,a prfede'wsfyst.
kim na zmianęzachowania
się.

częścięj
bez ostrzeŹenia'

jawów stresu, za|icfane do I typu -
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pobudIiwy powiedfina fizycznelub słownekar. nie, zachowanie
ma to charakter
siIny,niezrównoważony,
(choeryk).
cenie,bqdźprzelwaniezwierzęciu wyzwanla
jakiejśczynności.Jeszcze raz pod
gdy w
agresywnezachowanie,
A€ilesja dominacyina|
(wyzwa
aiżagresjadominacyjnanie domupanujeramleszanie
Każdy
typagresjimożefostaćuzna kreś|am'
nor wynikaz konkretnegodziałanlaczło nyjestniepokój)
ny za zachowanieprawidłowe,
nienorma weka a|ez dażeniapsa do podpo' ' agresjana rnałedzieciw}łVotana
ma|neIubniewłaściwe,
rzqdkowania
sob]eWłaśc]c]e]a. jest patrzeniemdzieckaprostow
ne'Zachowanie
to uza|eżnionejest
\'vystąpienia
ocry psu (wzrokdzieckai psa znajod adekwatnego
agre
sjidookreś
onejs}tuacji.
Jeże|iagr+ Wyróżniamydwie grupypsów agre. duje się na tej samejwysokości)'
eiako
dorrinacyjnych:
Piesodbiera
takiezachowan
sjaWystępuje
w sposóbprzesadny sJ^łnie
przynosi
nie prowadzido celu, nie
I Psy sprawujacekontlo|ęnad oto. 8rozoę'
psa z Kanapy.
poŹqdanego
sobie - spycnanre
efektu,wóWczasmamy cfeniem podporzEdkowujace
W celu ograniczenia
do minimum
do crynieniaz nerwowym
zachowa- WłaścicieIa.
f lanienlaIudzi
n em s]ę psa. Źródłemtak]egoza. ll Psy n epewne swego miejsca w niebezpieczeństwa
u psóWz aglesjqdominacyj
dqżenie
do zdomino. grupe spolecznej- poprzezagresy\rv- na|eży
chowaniajest
tzw'telapięaglosji
istqdVvynika
nazwa ne zachowan]eusi|ujeustalićswojq na zastosować
waniaotoczenia
dominacyjnej'
którejzadaniem
zachowania pozycje
tego nlebezplecrnego,
]est
psa
zm
ana
zachowania
z
niebezNajczęst
dominacyjna.
- aElresja
piecfnegow opanowaneco
(bezszymisytuacjami,któle mogqpro Psy na eżacedo p erwszejgrupyspc
w tyka się rzadko,Wększośćprzypad. precfnego).
Wokować
zachowane agTesywne
sq| kóWto glupa dluga.Przejawlajqone
ce|uprzeięcia
kontro|l
nad|udŹmi
psa
potrqcane śpiacego
składa
zachowaniema]qcena ce u przyciq. Terapiaagresjldominacyjnej
. karcĘceszarpan|e
gn
e
ementóW:
za smycz
ęcie uwagi,są bardziejabsorbu. się z następujqcych
. s ęganieponadg|owępsanp.Iprzy jqce,domagajqs]ęby im ust9pować' 1' UnikaniesytL]acji
które mogq
psa do zachowań
WystępujenienormaInachęĆplze. sprowokować
fapLnan!u
smyczy
wyzwania agres!ĄVnych
np'|ne sęgać rękq
wodfenia,c qgle
- cfesanlepsa
',rzucajq''
. wpltrylvaniesię w psa
głowę
psa]eŹeI
leaguje!!alczedaŹqcdo konfrontacji'Agresjadom]. nad
psa
kanapene na|e.
nacyjnau tych psóW ma charakter niem,kiedyśpina
- przltutanre
psÓW
go
należy
u
tych
sto.
ży
spychać
|ecz
n e pozwa|ać
'dotykaniepsa Woko|cygłowy
Nie
ękowy'
gdyżone
n
e
wchodf
ć'
sować
karfizycznych
e|ie swobodyPsu
-ograniczen
. stoso\łanie
behawioralna
a e prfeciwnie 2. Bierna
terapia
- cekarfizycznych
m nujqniepewności'
psa
w przekonaniu]żosoba |emtej terapiijestskłanian]e
najed. utWierdzajq
Aglesjamoźebyćskierowana
Bijqcy|ub 0o us(ępowanIa
nq osobęw lodzinie'wsfystkich każqcastanow]zaglożen]e.
staje sięjego Właścicie
owi olaf stosowanlepo.
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aA..ll Wrrcffim{mkmłęffi
ubiegłolocfnych (oku Ri|ka|a7yWięcejniżWystaw. 8. Aport koziołka650 c p|zez
I\,4lstrzostwach
Niemiec odpowiedniodo t ego r ównież
przeszkodę
skośnQ
1,8 m
wzię|o udz at t2!
prfeszło
sędziówpróbpracyJest
trzy 9. Wysyłanie
naprzódzwarowaniem
p r zewo d ikÓw
n
z oW czarka mi tazywięcejniżsędzióW
wystawowyrh.10. Warowanie
przyodwracaniu
psów 0dzwierciedIa
niemieckimi
W konkurencji
sięto róWnież
w iIości
uwagi
obrończych
olaz 60 W konkurencji Wystawfawodówibiolqcychw nich 3. Ob.ona
agiliry.
psów.
udział
1 , P t zeszukiwa niet er en u z a
W konkulencjipsóW obrońcfych W 2000 roku zorganizowano
pozorantem
w
startujĘzupełnieinne psy niżte, Niemczechl
2 . Wykrycie
i oszczekiwanie
któ|e zazwycza] widzimY na 218 wystaw,
Wktólychwzięło
udzia] 3 . Plóba ucieczkipozoranta
WystaWach.sa to owczarki 14.603 psów i sLlk
4 . Obronaprzedatakiempozoranta
niemieckieinnegotypu. Mniejsze, 15.655 egfaminów i zawodóW
przypilnowanlu
pochodzqce różnych
|żejsze,
bardziej
zwrotne'
stopniwl(tórych
Wfięło
udz]ał 5 . odprowadzanie
z tyłu
z nieznanych
Większośc]
Wystawców 43.605 psów i suk
6 . Atak na psa r odprowadzania
z
odgalęzień
drzewageneaIog|cfnego'11.135 psóW startowało W
ryru
ć
M ożn a.t o p rzeanalizoW a na
egzaminachna najwyższy
stopień 7 . Atak na psa f ruchu. plóba
p|anie'
załQczonym
SchH3
o0wagl
sędziqgtóWnym
zawodóWbyłp'
8. Obrona przed atakiem przy
p' M|strzostwa
HansRudenauer'
ś|ad
sędziował
rozgrylvane
sq Wedłlg
pilnowaniu
p. regLJIa m inu
K aus schleiber,posłuszeństwo
schH3 ' P lzypo m nę
HainzGerdes'a obronęp. Gllnther wsfystkieówiczena, aby opisy A o t o o pisy pr a c pier w s z y c h
Dięge|.
sędfiówby' bardziejzrofumiale.
W dziesięcu psów.
psów 0pisachtych sędziowiezwracaja oznaczene stosowanych
Wynikitych121 startujacych
skrótóWi
w po szc z egó|ny ch placach uwagęna na.lważniejsfe
e|ementy
i A . ś|a d
zestawłem
Wtabe]i
nr1'
pracypsa'
wychwycone
błędy
Jedenpleszostał
wycof
anyw trakcie 1. ś|ad
C - obrona
zawodóWz plfycfynzdlowotnych.
ś|adu.8o0
krokóW ST"odprowadzanie
' długość'
boczne
.60 min',
Jak Wid ać z tabeIki poziom ' W]ekś|adu
TsB: a . pasja' pewność
s|eble,
mistlzostw
byłbaldzoWysoki'
Prawie ' ilość' odcinkóW
prostych.5, obciqżaIność
i wybitna
10 % startujqcychpsów uzyskało ' i|ość' przedmiotóW. 3
ocenędoŚkona|q,
a 85 %co najmniej
(pierwszypo co najmniej100
doblQ' Nie byłołącznejoceny
krokach,lub na drugiejprosteJ,
dostatecznej, a te 16 ocen
drug]mn ej Więcejw potowie
niedostatecznych
spowodowane
bJ,ło
ś|aduna dlugej IUbtrzeciej
przez poszczegó|ne
''zawa|óniem''
prostej'trzecina końcuŚ|adu).
psyjednejz prac'plzeważnie
Ś|adu' 2. PGfuszeństwo
Jakże m iz ernie w ypa da ja W 1. Chodzenie
przynodzebezsmyczy
poróWnaniu
z powyższymi
Wynikiz 2, Siadw marszu
Mistrzostw
PoIskiPsóWobrończych
' 3' Warujw bieguz plzywołaniem
A I e w Niem cze ch w ię kszość 4' stÓj z marszu
1 HuberHelmutz psem*ERNST
aktywnych
cztonkóW
sV zajmujesię 5. stó] Wbiegu
vom Weinbergblick,SZ 193107,
s zkolen iemi s tartow a nie mw 6. Apolt f fiemi koziołka
2000 g
różneqo (odzaju tu rniejach i 7. Apoltkofiołka
650 g przezpłotek S chH3 , F H1 , r t . 2 ! . O4 . !9 9 6
*CARMEN
(*LEWISvon N,lalatesta,
mistrzostwachktórychJestw ciqgu
1m
'
vomHausPlxner)LG BayernSUd.
punktóW:
A.97' B.96' c.98'
Ocena
Slad PoŚłuszeństwo Obrona Łacznie ||ość
łqcfnie291'
Doskonała
t'7
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l1
Ar Po niecopowierzchownym
Bardzo dobra
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po Wyjściu
nawęszeniu,
na całq
Dobra
20
29
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dłUgość
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odszedł
na prawo'Da|szyprzebieg
Węszen
ia
Dostateczna
6
5
4
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był
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spokojnie
i
Niedostateczna T4
I
8
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linii 4
B :1 . B ardzo radośnie,
C: 1 po wytyczonej
GugnonFranzz *ILOYAvom
pewne,
uważne
Wykrycie,CapArkona,SZ 1893738,SchH3,
u w ażn ie z t empe ra mente m, ciasno,2.
dopasowana]|ość
krokóww kroku oszczekiwanie
ciągłei energiczne, lP 3 , ur . 2 1 . 0 3 . 1 9 9 4 ( * JA GO
przyspieszonym'
3. Mógłbyszybciej 3 chę ć ucieczki uda r em nio na v. d.L indenhae,
l * G U N DIv.St .pewniej, skutecznieenergicznym
uchwJ,tem, Michels-Berg)
zawarować,
6. Mógłbywziąć
LGSaarand.
punkt óW : . 9A5| ' B: 9 8 'c : 9 7
7 ' Musn ał | ek ko w s koku na tofkaz puszcfa natychmast, ||o ść
powrotnym,
mógłbyszybcej usiqść pilnujeczujnie,4 chwytasarn .łqcznie|
29o
p|zy nodze' 9. N'4ógłby
isi|ny'narozkaz
szybcej pewne, chwytpełny
A: Krótkie z\ł|ekajĘce
pusfczanatychmiast,nieco lepiej o r ient o wa niesę na pielWs z e j
pełnym
popędem,
pilnować
piestrochę
Wfaziekońcowej,
5 idfie prostej'Na 1 załamaniL]
c: 1. z
pe
w
ne
przodu,
u w ażn ]e,2. w yra źnić
lekko r
6 - energiczna krqż},t
a następne
nada|szym
Ś|adzie
puszczana $rykazał
pewnairóWnomierna
placę.
ch\łyt'
wykrycie,
oszczekiwanie
energczne oblona'pełnysi|ny
.
nieco leplej
i ciqgłe'3 chęćucieczk pewnie rozkafnatychmlast,
B: 1 . Ba r dzo r a do Ś n i e '
udaremniona,
chwytmógłybyć pi|nowaćW fazie końcowej,n eco uWażnie,
sukapełna
tempelamentu,
puścił
po
zycj
gĘbszy'narozkaz
w
aż
natycbmiast' os pa ły W sT, 7
któraswąpasjępracyzacho\łała
pewnych Wycze kiwa nia m ógł by być do końcaposłusfeństwa.
4 ' chwycił
enelgiczn]e
6' Aport
pewny
pr zecho dz Wziqćbardziejpewne' 7. Lekkie
silnymchwytern,
siebewfazie s pokojn iej szy,
p
uśc
prrez
napad,chwyt muŚnięcieprzyskokutam' aport
o b ciażenia,
ł na loż ka z samodzelnie
natychmiast,
5 - wychodzinlecodo s i ny i spo ko j ny, na t o zka z trfymaćneco spokojnej' 8' Po
pusrcra,pilnuje
przodu,6 obroni|
czujnie, skokupowrotnym
się pewnie'chw}t natychmiast
n eco szybciejdo
ptzewoonrKa.
pełny'si|nyi spokojny,na rozkaz STn ecoospae, TSBra.
prosto
p uśc iInat yc h ma st, 7 . siedzi
C: 1- dynamicrnie,
*ASKO
von czasamiza obszern
spokojniew pozycjiwycrekiwania, 3
HubnerWernerz
e, 2 - ciasne,
przechodzipewniePtzez atak z der Lutter,SZ 1906490, SchH3, W yla źne
W ykr ycieenelg] c z n e '
'
zaczqć
wzorcowym
chwltem,natychmiast FHl.,lP3, ur.21.08.1994(*DINO ustawiczneoszczekiwanie,
puszczana rczkaz,pewniepllnuje, v .Sylba cher W a ld, * HA S KA nieco szybciej ,3 skut e c z n e
optymalnym v.Karthago),LG Ostwestwaen- udaremnienie,
chw}tpowinienbyć
8 - chwytasamodzielnie
ppe,
punktóW
pełniejszy'
pl']sfcza
puszcza
A|1o0,B|95,
na
ch wyt em ,na rozk a z
L
||ość
natychmiast
naty€ h miast'pi nujeenergiczn]e,c:96.łqczn
e 291
rozkaz,p nujeuważn
e, 4 . chwJ,ta
puszcfa
śadu energiczn
sT bezb|ędne,
TsB|a
Ai Na całejdługośc
e, ch$!twzorcovry,
piesWykazał
pewnq'przekonywujqcqnatychmiastna rozkaz,pilnule
placę
idfie
czujnie,5. odstępprawidłowy'
B: Bardforadośnie'
czu]nie, czu] nie t uż pr zy no dze, 6 .
z pełnym
temperamentem'
2. Pies sa m o dzelna , pewna o br on a ,
stajena rozkazsłowny'
5. Szybciej ener giczny chwyt , pusz c z a
reagoWaĆna l0f|(az słoWny. natychmiast
na lozkaz,u\łażnie
6. Je szcze nieco szybcej do pi|nuje'sT bezbłędne'
7 .spokojna
przy
pozycji
przewodnika'
7. LekkomL-]snat
w
wyczekWania,potężna
skoku powrotnym.
8. Spokojniej obrona,chwytpełnyi siIny'puszcza
siqść
do pozycji'
natychmiast
na lozkaz' uWażnie
c| 1' z pełnympopędem, pilnuje,8 - chwytapewniesiebie,
2
JoachimiChristinez psem uważnie,
2' Wyraźne
faznaczone chwytenergiczny,
n eco szybciej
GLENN von der Hiinergasse,SZ wykrycie,
piInuje
oszcrekiwanie
energiczne, puśció,
uważnie,
TsBIa
1993589, SchH3, ut.27.O5.1997 ciqg|e,
3' skuteczne
udaremnienie'
(*NIANTo
v. Kahenbach,*ELLA uchlM bardziejpełny,pusfczana 5 Roschkowskl
Reinholdz *IRAC
v.Hirschentanz).
LG BayernNord.
pilnuje
rozkaznatychmiast,
czujnie, vom Ruhbachtal,SZ 1919208,
punkt ów:A.99,
B'95, c 97' 4. ch!łyta
Io ść
(*MTO
energiczn
e, chw}tbaldz]ej SchH3,FH1,ur.03.01.1995
*HASKA
taczne 291
puszcza V.d.bósen
pełny,
pewnyw obc]qżeniu,
Nachbartschaft'
A: P es WykazałpewnQ natychmast na rozkaz,pilnuje v. Ruhbachtal),
LG Saarland
lóWnomiernapracę na ś|adzie' uważn
e, 5 ldzie|ekkoz przodu,6
I ośćpunktówA|97' B: 96' c|96'
]edyn]ena p erwsfejprostejmusiał energicrna
pewnasiebieobrona, łqcznie:289
p
eł
ny'silny' spo ko j ny'
A. Na pierwszym
odcinku
chWyt
B : 1' B ardzola dośne' natychmiast
puszczana rozkaz, pies powinlenbyćniecobardziej
W pi|nL]je
u ważn ie
iz t empe la mente m,
uważnie,
sT bezbłędne'
7
intensylvny
i równomiernyw
t.ompie'
grupiemógłby
niecosfybciejusiaść' spokojnaporycjawyczekiwania,W da|szejpracypies Wykazał
się
3' W efekcieiśćb|iżej'szybciej potężna
obrona,chwlt energicfny, szuka niem int ensywny m I
usiqść'
4 + 5' szybciejwziać
apolt' puszczanarozkaz,
pilnuje
czujnie,
S6. W postawiesiedziećspokojniej' chw}tapewnyslebie'chwy,t
pełnyi
B' 1 .Ba r dzo uwa ż n i ei
aportwzlqćpewniej,
7. Usiadł|ekko silny,puszczanavchmastnarorkar, b|isko'3' Niecoszybcjej
zawarowaó'
skośnie'
8' spokojn]ej
usiqŚćdo pi|nuje
ST bezbłędne'
TsB:a 5' szybciejleagowaćna rozkaz'
czujnie,
postawY.
6. Nieco szybciejdo prrewodnika,
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|ekkotrqciłprzewodnika'
7. Lekko
otarł plzy skoku poWrotnym'
8' UsiaśćproŚciejz przodu.9'
Szybciejzawarować.
10. spokojniej

Wykryc]e,
oszcfekiwanie
ciqgłei pewnie'chwytpowinienbyćnieco
energiczne, 3 - skuteczne pewniejszy
puszcza
wfaziekońcowej,
uda remnienieucieczki, chwyt natychmiast
na rozkaz,pilnowanie
powinienbyć pełniejszy,
puszcza czujne,STniecoswobodniej,
TSB:a:
natychrniastna rozkaz,pilnuje
c' 1. prfejrzyście,
uważnie, uważnje,
5 ' idzieczujnietużprzy
2 . b|iskie,napielajace
Wykrycie' nodze,6 eneĘicfnaobrona'chwyt
pusfczana
oszczeklwanie
mog'by byćbardzjej powinien
byćpelniejsfy,
piInuje
e nerg ic zne, 3 - energiczne rozkaznatychmiast,
uważnie
pełnym
udaremnienie
ucieczki
si nym sTbezblędne'
7 'spokojnyWpozycji
przezatak,
chwytem,pLtszczanatychmiast, wycrekiwania,
skutecznie
p i lnL J j euWażnie,4. chw y taz chwytenergiczny,
puszczanarozkaz,
pewnościq
siebie'chwltWzorcowy, pilnujeczujnie,8 - chwlta pewnie,
pusfcfa natychmiast
na rozkaz, chwyt energiczny,natychmiast
pi|nowaó'
nieco|epiej
5'b|iskiczuj'ny puszczana rozkaz,pilnujebardzo
8
Pórner Lydiaz *|WANvoń
chód przynodze,6. enelgiczna uwaźnie,
sT bezbłędne.
TsB:a.
Waldwink.l,SZ 1931207,SchH3,
obrona,chwytsilny i spokojnJ,na
*ENNO lP3,ur.05,06,1995
(*YOSCHY
v.d.
rozkazpuszczanatychmiast,
nieco 7 ToporekHorst-Tomaszz
|epiejpi|nowaćw fazie końcowej, vom Aurofionbon,SZ L9787741 Dó||enwiese, * DI X I V 'H a u s
LG Bayern-SUd
sT bezbłędne,
7.spokojnapozycja SchH3,lP3, ur 05.12.1996(*ALY Santiages)
punktóW.A:
pewnieprzez atak, v.Vorder st einwa ld, * A nke ||ość
99' B: 96' c: 93'
wyczekiwanla,
pusfcranatychmiast v.Aure lienbo r n) ,L G Ber lin- |qcznie288
chwytwzorcory,
A.
P r a ca W ę c h ow a
narozkaz,pilnuleczujnie,8 - chwyta Brandenburg
w zasadziez pasja i
punktów.A| 99' B: 95, prowadzona
energiczne' chWytpełny's ny,
||ość
pewnie.Na 2 prostejpiesna krótko
puszczanatycrtmiast
na rozkaz, c| 94, łqcznie
288
się.
n i e c o Iep iej p i now aó w fazie
A. Pies wykazulepewne zawahat
B. 1 . Ba r dzo r a do ś n i e ,
k0ńcowe],
sT bezbłędne'
TsBIa
spoko]neWęszene krokiem'Po
ztemperamentem'
2. Nieco
podjęci|J
1przedmiotupowinen uważnie
szybciejusiaść.
5' spokojniejstać'
gojeszczespokojniej'
trzymać
B' Ra do śnie,uwa źnie. 6. Aportniecospokojniejtrzymać'
zwrotywykonywać
nieco sfybciej, 7. Musnqłprzy skoku powrotnym,
zakończyć.9'
odda|asię
plzy zatlzymaniuszybciejsiadać. szybciej
3. Nie co szybcle]za W a lo W a ć' Iekkoskośnie.
c' 1'Z popędem,
uważn]e
6' Aport nieco pewniejpodjqó,
n|eco
zaobszehie,2.po
dotk nał |ekk0 pr zeW o dnika ' częŚc|owo
7' M us nqł |ekko pr zy sko ku krótkimuderfen]ub|iskiez pasjq
oszcfekiwanie
ciqgłei
pow rotnym , lekko do t knqł Wykrycie,
E ner g i c z n e
przewodnika'
8. Lepiejsiedziećw ener giczne, 3
6
sauel Jórg z MAxx von der postawle, I ekko do t knqł udalemnienle,
chwytpowinen być
Gormanenquelle,SZ 2OO2OO4, Przewodnika.
nieco peł niej szy' pus z c z a
(*YOSCHY
SchH3,ur.25.05.1997
c. 1. z popędemi ciasno' natychmiastna rozkaz'uważne
V. d' D ó| en wie se, *cINDY 2.b|iskie'\łyraźne
4' energiczne
złapanie,
po|ekki piInowanie,
Wykrycie
vd.GermanenQuelle),
LG Baden.
uderzeniu,oszczekiwanieciQgłei chwytMorcowy'puszczanat}€hmiast
punktów.A|96,
piInować,
||ość
B:96,c: energic zne, 3 - s k uieczne na rofkaz'|epiej
5. idzie
96.łqcznie
288
tużplzy nodze,6 . pewna
udaremnienie ucieczki, chwyt uważnie
A. Plzy ogó|niepłynnej, powinienbyó pe|niejszy'puszcza siebie oblona,wspaniały
chwyt,
lównomierneji intensywnejpracy natychmiastna rorkaz, pilnuje puszczanatychmiast
na rozkaz,
jeden raz na uważnie,
pies krQżył
Węchowej
sT befbtędne,
7.
4. eneĘicfnechwycenie, |epiejpi|nować,
4 załamaniu.
pewny Spokojnapozycjawyczekiwania,
chwytpowinienbyćpełniejszy,
B . 1. B ardro radosna, przyobciqźeniu'
si|nychw},t,
puszcfana rozkaz pewnieprzezatak'pełny
pełn
pelamentu
praca'
czujnai
a tem
puszczana (ozkaz,
pi|nuje
natychm]ast'
uważnie,
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