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w afwienie n*il WW nil G||osoby
stauńw ?

HD psa jest chorobq 
".:,lu.,",,

zvlyrodnieniowe choroby stawÓw jak dys
p|azJa i osteroporoza n e sq rzadkoŚciq
u psów. lvlimo Wybitnych predyspozyc]i,

czynn kizwiqzane z odchowan em iżpvie'
niem psa mogq m eć wpł}Ąv na powsta.

nle rozwÓj clroroby' Tak zwane g ukozo.
arn nog ikany ma]ę przy lyrn szcfegó ne
znaczeni € .

Psy we wszystkch okresach wekowych
rnogą fapaoać na choloby stawÓw. Na
Wet fe wfg|ędu na Ustawę o ochrone
zwlelżat cfłowiek odpowiedz a ny za psa
pow nien uczynlĆ wszystko (z rozsqdnym
nak|adem środków)'  aby uchronić go
przed tymichorobam]' ktÓre są przew|e.

k e zwyrodnieniowe, bo esne ogfan cza-
jące żylvotność' Hodowcy tych tak zwa-
nych ujemnle predysponowanych las, Kf
|zy p|zyk|adajq dużQ wagę do swego
irnienia ] zawodnicy stań'rjQcy z psam 

'
kiÓlfy powinni mieć jak najdłuŹsze za-
dowo|en e ze swoich psów pow nni się
na poważnie zajqĆ za|eżnościq pom ędzy
rczwojem zwyrodnieniowych chorÓb sta.
wóW a środkarn ' ktÓre temu mogą za'

W praktyce lekarskiej wybijajq s ę od |at
dwie cho|oby stawów' któ|e W plzewa-

ża]Qcej mle|,e dotycfQ psóW o dużej
mas e i"kióle w swoim pochodzeniu sq
podobne: dysp af]a stawÓW biod|owych
(HD) i  os leochondrosis dissecans

{ocD). G|ównym tematem tego artyku'
łu powinno być powstawanie HD' gdyż
występuie ona częŚc ej niż ocD

Strefa &apnlenia zawlera niewele ko-
rnólek, osadzona jest bezpośrednio na
powerzchn kostnej ijest z nię zwiQfa
na' To związanie ma zapob ec oddfie a
n]u się chrzqstki od kości przy obciqże
niu' W tym ce u komÓrki rna]q recepto
fy dla wtaminy D3 w trakcle wapnlenia,
dfiękl któ|ym wapń n e ty|ko wfbogaca
w azan e' a|e sarn moźe nirn sterować'

stlefa środkowa (strefa Wycieran ia ' st|e.
fa przejścowa) zawiela dużq |ośó ko-
mólek' tkanki łqcznej matrycy' Ta st|+
fa dzia|a jak poduszka wodna' która po.

trafi prze]qÓ i rozdz e ić duże obc qże-

nia' które oddz ałyvujq na powle|fchnię

chrfąstkową' Leżqca najbliżej szcze| ny
stawu svefa styczna Wykafuję specy-
lcfną strukturę tkank łącżnej takq jak

równo eg e skie|owane do powerzchni

W|Ókna' dzięk czemu zostaje ograniczo.
na tkanka chrzęstna wzgędem szczeli.

Funkctona nie stawlest elastycznym po

łączeniem dwÓch kości. staw składa się
f dwÓch nasad kości z ch|zqstkq nasa
dową oraf częśc owo z Wewnętlznego
chrzqstkowego aparatu Więżącego' któ.
ly utrfym']je i stabilzu]e od wewnqtrz
oba końce kościz sobą. W pustych prze.

svzen ach stawu znajduje slę tak zwany
smar stawowy (synovia)' który zapew.
nia dobre ś|izgan e się pow erzchnichrzq.
stek idostarcza wartościowe środk
odżylvcze d a komórek chrzqstki' W dU
żych stawach (np' biod|owyrn) fnajduje
my chrfąstkę 'Hya ina'' która odznacza
się bardzo wysokq fawańością wodyi
duże stawy otoczone sq zawsfe torebkq
stawowq; mięśnie l Ścięgna stab]|zujQ
staw Wy|qcznie f zewnqtrf' ''chrzqstkę

w|Óknlstq ' '  znajdujemy szczegó|nie W
tarczkach międzykręgowychkręgosłUpa'

szczegÓ|nie dużych' c ężkichlas '  |ecz
również w sposób Wzrastajqcy średn c|r.
od we|u |at hodowcy, związk hodowcÓw
|ekarze weterynar]i próbowa| Wspó nie

obniżyó wzrastajqce występowanle tej
choroby. W tych wysllkach formulowano
W]e|orak]e sposoby |ozw]q2ania f rnniej
ub bardfiej rzecfowq odwagq' Faktem

jest' że HD tak jak poplzednio jest nai
cfęstszq cholobq U okreŚ onych ras(Tab '
7).

Podstawy anatomiczne
Zanim zajm ernysię chorcbq ijej powsta.
waniem musimyomówć k |ka procesÓu

bez któlych kompIetne zlozumien e cho.
roby byłoby niemoż iwe.
chrząstka (rys. 1)jest e|astycznq' Wie
owarstwowa tkankQ' która sk|ada się f
komórek chlzestnych (chondrocitów)'
włÓknika lqcząrego (włókien ko| agenu)
i substancji podstawowej (rnatrycy).

o i € poprzednio Uważa|o się' że HDjest
prob emem uwarunkowanyrn genetycznie,

to dzisiaj okazało się' że tworzen]e slę
HDjest wafunkowane pfzez co najmn el
jeszcze jeden kompleks lematycrny:
przez (,|e) odżry an e psa| N ezbyt 

'i2]o|ogcfny sposób poruszania się (np'
sport ze skakan em przez przeszkody)
Wydaje s ę odglyvvać ro|ę podrzędnq.

Tiwajq kontfowersyjne dyskusje wjak m
procencie dany kompleks tematyczny
Wp|rła natworz€nie s!ę Ho. Auto|zy Ha.
zew nke| i Wiegand dają czynn|kowl ge.

netycznernu 20 do 50 procent, zatem
inne czynnik moga warunkować 50 do
aO procent.

Gdy móWimy o Wyksflalcaniu się choro
by to musimy zawsze Uwzgędnlać dwa
pojęci6' ktÓre wzajemnie na siebie od.
dfia]ywujq: predyspofycję i kondycję.
Pod predyspozycjq.ozumiemy sumę
sk|onności odziedziczonq po rodzicach,
sq one dane pfzez naturę. Pod kondycją
rozumiemy iumę Wszystkich nabytych

Zla kondycla (np. z powodu nie wystar
cza]Qcego odryWian a' n e mus jednak

w sposÓb d|ugotlwa|y zniszczyć dobrych
predyspofycj - fnanyjestjednak fakt' że
zwielzęta z pewnq predyspozycjq (odze'

dziczonq po jednyrn iub obojgu rodzi-
ców) szybc ej mogę wytworzyć p|edys.
pozycyjne właśc]wości (np' HD) niŹ &i+
rzęta bez tych ptedyspozycj].

Komp]eks tematyczny cech dzi €dzicznych
da s]ę Wfg|ędnie prosto zatatwić' jeże|i

l-

Dyspla4a stawu biodrowego (HD)
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hodowca i naby.wca zwracajq twagę na
to, aby w idea nym wypadku oboje r ro
dzicóW by| i  wo|ni od dysp|azj i '  lub też
by i  sk lasy,f ikowan r niewlekm stop'
niem dysplazj . Ta klastikacjajest prze'
p|owadzana fa pomocq fdjE' rentgenow.
skich. obok radiologi  w badaniach HD
na|eży zawsze wtqczyĆ ocenę ,'spręży.

HD objawia s ę anatom czn e prfez to'
źe panewka stawu glóWka kośc udo
we] sQ inkong|uentne' a zatem ne do
k|adnie pasu]q do s iebie '  PPy ocenie
zdjęcia rentgenowskiego po koei okre
ś|a się prfystawan e powlerzchni s|awo
Wych panewki rnlednicy l  głÓwĘ uda
(|ys'2) olaz pom al tak zwanego "kęta

Drug komp|eks tematÓW (złe) odŹywia-
nle' według dzjs ejszej w edzy p|zycfy.
nia s ę w duże] m]erze do wykształcenia
sę HD' Wększość autorÓW Widzi głÓW.

nie trzy błędy żlĄVien oweI
przekarmienie (energia material kar

rnvl
nadniarwapna /ub
fbytd']źa zawaltość w]taminy D3 w kar

Prfy tego lodza.]u bł9dach żyWeniowych
dobre predyspozycj€ mogq nie zapob ec
wykszta|cen u sę HD '
Psy dorosłe' ktÓre plzyjmu] ? dfiennq po|.

cję W postac Wysokoka orycfne] kalmy
majq na]częściej nadwagę' sq ociężałe i
fapadajq pÓŹniej na choroby na|zqdóW
ub choroby przemiany rnate|ii' k|ólych
powodem lest nadrn erna waga. Inacfej
fachowujq się sfcfen 9ta: staw biodro
wy nowonarodzonego psa składa się naj.
p erw f chrzastk i ,  Proces zwapniania '
powodujący powstan e gotowego stawul
wyd|Lrżanle sę kośc i rozwÓj wag sq z
natury razem z sobq uwarunkowane.
Karm enie bogate W energ]ę prowadf do
szybkiego przybieran a wagi, co rozpo
czyna usfkadfanie stawów f ch € astycz
nym chrzastkarni .  fnajdującym sę w
lazie dojlfewan a, także Vlt €dy. gdy szcfe

'rięta 
',wyg|ądajq fdrowo,'' W Wyn ku tegÓ

HD nie rofwija s ię spontanicznie, lecz
dopiero w czasie pierwszych 15 m es ę'

Innym czynnikern tworfen]a s ię HDjest
nadm erne wzbogacenie W wapń' Ub
zwięfkl wapnia (wapno d a szczeniąt)'
Dodawan €  wapnia dIa sfczeniat jest

wskazane jedynie przy żylvieniU ''sposo.

bem domowym !b przy oblawach kr4,
Wicy. Gotowe karrny d a szczeniQt są z
reguly dobrze zb lansowane. Nie chodri
przy tyrn jedynie o abso|utnQ zawartośĆ
Wapnia W karrnie iuwfgędnić na eży]esz
cze ewentua|nę zawartość wtanriny D3,
ktÓra fwięksfa plzy]mowan e wapnia
ptzez o(ganizm. Zbyt wysoki poziorn

wapnja we krwi pociąga fa solrq prfy.
sp eszony proces przeouoowywan a Ko
śc ' który kończy s ę najczęśc ei Wad iwa
minera żacia ( 'c ienk e ' '  lam|We kości) '
Do tego na|eży takŻe Wymien ć Wplylvy
zrn enionej gospodalki bazy kwasów po

Wodowane] Wyn ka]qcym z żyvienia |Ub
tez nadrn emym Występowaniern posfcze
gó|nyc|r zwięzków np': sód' potas' ch|o

W Wypadku HD rnłodego psa op sytane
sq dwa |óżne ob|azy choroby:
Psy mlodsfe do 15 miesiqca Wykazują
nagłą niechęć do beganla iboesnoŚĆ
ty|nych końcfyn 

' wsta]q z trudem i po.
rusfa]q się n echę|n e. L]mięŚnien e ty
nyclr kończyn jest słabo rozw n ęta' n e
może ona nadąży. za wzrostenr kości'
zatern całe obc]ażen]e musza prze]ać na
sieb e duże stawy. przez co chrzqstka
zosta]e pIzeciqżona. chociaŹ jesf cze
rentgeno ogcfnie nie Lrchwy.tne, rozpo.
czyna]ą swó] bieg zm any chrzqs|ki w
Iolrnie m kropęknięć (rna|ych rys) i
p ierwszychzab|]źnień'  któ|esąwynikern

U starsfych psóW z wykafyuana rentge.
no|ogcznie HD pojawa s ię na]częściej
utykan e po duiych obciażeniac|r '  HD
ob]awia się bardziej, |ub mn€] sk|ęco
nym do sieble stawam skokowyrni, ko
łyszQcym s ę k lokiem oraz częściowo
oszczędzan]ern chore] Kończyrry w pozy

cj i  stojącej (rys '3) '  U niektÓrych zwe
rfqt wad|]we uksftahowan e stawu sko.
kowego pfowadzi do przew eklego, du-
źego prfeclażen a chrfqstk ze zwiększo'
nym objawami fL]źyc a (szcfe| ny b|.
fny), któle uewnęvzniają slę W zapa e.
n ach i bÓ|aĆh dodatkowo fwiększajQ

W obydwu Wypadkach chrzQstka stawt
n e dorosła do obciazeń, powstają na nią
najpie|w rna|e, następn e coraf Większe
rysy (pęknięc]a),  które przechodfq W
stan zapa|ny i fab iŹniajq się' Pon ewaŹ
te obszary zapa ne sq pod wzg ędern

fUnkcjona]nym ma|owańościowe' foz.y.
wa]q s]ę da ej' co powoduje sttaty sub.
sianc]i' często w tych obsfalach zapa|
nych odkładajq się so|e wapnia, które
prowadzą do twolzenia s ę tak zwanych
''noskÓW,; te skostniałe noski sq wypu
kłe i twardsfe od naprzeciw|egłej po

Wlerzchni chrzqstki '  w wynikU cfego

O3teochondrosis dissocans (OCD)
Powstawanie OCD lest w eloczynn kowe
lbardzo podobne do HD, przez co op-
sfemy ]€dyn e obraz choroby' ocD wy'
stepuje na]częściej W staw e łokciowym
dużych ras' Dotyczy ona prawe źe wy.
|qcznie młodych psóW'

zapadajq na n q fW erzęta w w eku od
czterech do ośrniL] m esięcy' utykan e
Występ']je spontaniczne ub po Urazie'
Przycfyną sa mik|opękn ęcia' któ|€ staiq
s ę głębsfe' W p|z€c wieńs|w e do HD
dochodzi jednak do oderwan a większe
go kawa|ka chrzqstk ' który następnie
wn ka do jamy stawowej

Moż|woŚci techn czno . żyv eniowe
Ptaw.dłowo zostawien|6 polclI

N e ma oeÓ nie obow]ęzującej porcj]' za.
potrfebowanie na energię psa za eźy od
rasy, wekr ruchu frycznego. Kupowa
ne gotowe karmy są f leguły prfezna
czone d|a okr€ś|onych k as ciężaru wie
ku isq p|awidłowe d a norma|nych zapo
trzebowań, gdy sQ prawidłowo stosowa
ne, ]ednak róWnież psy !biq zrnianę w
obftoŚc karrny. można takq spec]a|nq
karmę rnieszaó z chudym serern, goto.

Wanyrn fyżern' platkami Iub jarzynarniI

fawańośćWitarn n i rn ineralóW jest WóW.
czas jeszcfe Wystarcfa]Qca' zwi€|fęta
żyw one Wylacfn e "sposobern donro
Wym.wykaz!]Q cfęsto niedobór rn nera
|óW i e ernentóW śladowych' p|fez co
rnogQ s ę lÓwn]eż |o&jać fak|órenia W

Użupełnianie polcji pEez sub5tancje
dzia|ające chondrc ochrcnnie
od wie U |at takźe w medycyn e |udfkiej
znane sq i stosowane natura n€! dz a|a.
jqce na stawy substancje' Które ozna.
czane są jako g|ukozoaminog| kany
(GAG)'  odrÓżnia s ę s iarczanowe (np'
Chondrotinsulfat) od n e siarczanowych
(np' kwas hya||onowy); perwszym moŹ
na wzbogacać karmę' co fnacznie Ula

I



tWia stosowan e. Znaczne jIośc siarcza.
nowych GAG można wykazać spec]a ny.
mi metodamiW chlzqstce' Poprzez spe
cja|ne traktowan e GAG wyodlębn]a się
f surowca chrzQstki można go fastÓ
sować do p|odukcj wysokoskoncentro
wanych plodL]któW, ]ak np, granu at'
Do dzsia] niektÓrzy autorzy. takz €  na
podstawie wieIokrotnego l1] niczńego za'
stosowan a opisuta skulecfne fastoso.
wan e ekstraktów f chrzastk U młodych

starszych psów' N ektóre pUb kacj€
wskazu]a na to ze skltecznośćjestw]ęk
sza. gdy ]!ż W mlodym w eku wfbogaca
się GAG. U podstaw fastosowania GAG
eża dwie zasady f!nkcionowania '  ob]e
zasady dzjałania baz!]a na odpoWiednirn
w cfasie podparc]u obrony Własne] cia.

N4avyca sk]ada się w dufej m erfe z pod.

stawowego rusdowan a' ktÓr€ zawera
proteiny i GAG oraz wody. W przeb egu
zapa|en a chrząstk GAG (szczegó|n]e

Chondroit nsulfat) zostajq wypychane z
Wiązania z prot€inami przez lÓżne erzy
my uczestn częce w proces e zapa|nyrn'
Wcn sposÓb vac się waltośc oWq ma
trycę' ktÓrej głÓWna funkcja iest Wiqza
nie wody do odż'ĄViania komÓrek c|rrzqs|'
k i  ido prreciwdzia lania udarorn gdy

ży utlzymaniu chrfqstki'' Po wtÓre ha
mowan e tych enzymów po|epsza rów
n eż jakośĆ płynu stawowego-
Kornórk chrzqstk tworzq w ploces esta.
rzenia więcej Kelatansu|fatu. ktÓry Wy.
kazuje fnacznie mn ejszq fdo|ność do
wrazania wody jak chondroilsulfat; na-
stępstwem tego jest równ eż tutaj łam
IiwośĆchrząstki poprfef zmniejsfonąza
WańoŚĆ wody W matrycy. Dodany chon
droit nsu iat moŻe fwiększyć zawartoŚĆ
Wody W matrycy' a zatem &9kszyĆ e|a
styczność chrzęstki.
PrÓbyfe spec]a n e przygotowanym chon-
drojtisulfatem Wykazały tlop zm tkanki
chrfąstk ' tfn' chondroit su iat Wzboga.
ca| się w chrzqstce' chondro t su fat po

dawany doustn e]est bioakt}Ąvny w oko
|o 75% Iw za|eżnoś. od cfystości)' wy
starczająca jest z rcguly 1 dawka dz]en
ni € .  Godna za]ecenlajest Więksfa daw
ka na poczqtek' gdyż w ten sposób szyb
cie] osiqga s ę wystarczajqcy pofiom W
stawie'  GenelaIne zwiększenie daWkin e

]est godne po ecenia' gdyŹ Wyniki z re.
guły n]e sta]ę s ę |epsze. a może]ednak
wystą p ć WfdętośÓ ' Nie znane do tej poty

nne oddzialywanla uboczne przy fgod-
nym f zalecenlami stosowan u dousty-
nym siarczanowych gykosam nogyka

oplÓcf genetyki także ż'''/venie
młodego psa ma decydu]Qcy Wpł}ĄV na
wyksfta|Ćenie się degenerujqcych
chorób stawów szcfegó|n e na|eży
&racać lwagę na przedawkowanie

faopatrfen a W wapń witam nę D3,
gdyż duże uszkodzenia sfkie €iu z
Wieku szczenięcego towarzyszq pst
przez ca|e życie i mogę być często
korygowane jedynie chirurgicznie.
Ponadto za eca się podawanie siarcza

'rowych 
g|ykosanigykenóWd apo|epsze

'ria 
kondycj tkank chrzęstnej, szczegÓ.

rie u psów z f|ymi pledyspozyc]arni'

K]ka nowych pub ikacjiWskazało' że two.
rzenie się ciężkich chorób stawÓw fo.
sta]€ co najrnn ei opóźn one plf €z poda

wanie siarczanowlch glukozoaminogl ka'
nÓW Ponadtog ukozoam nog ikanymogą
przekazać psu diugi 'ruchorny'' Żylvot'
Typowym obrazem objawów HD sq skrę
cone do Wewnqvz stawy skokowe połą

Ćzone w Wah|]Wym krok em
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Th.,,,acżenże
wiesłau zlemecki'

KonsuAant
df t'.,b ,Jąn s,ernbied.ą

chrzqstka sta]e się łam|Wa i sk|onna nÓw'
do tworzenia fys. Podawanie chondroit.
su iatu hamuie się Większość tych enfy
mów n szczqcych mat|ycę a zatenr słu.

staw biodrowy psa. HD objawia s ę anatornicf.
nle plfezto, że panewka stawu ]główka tda nie
pasL]ją dokładnie do siebie'

P|zekrój pod1|żny przef ch| fęstkę .'hya inen'' która
odzancza się sfczegó niedUżqfawaltoścla Wody
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GENOWB SRODOWTSKO, TESTY

aFesty 
psychometryczne lak

' 

prfysłowiowa hość niezgody
I- wzbudzala wrele emocJ wsrod

właścicie i psów z ras pod|egajqcych
tyrn testom. Jedn sA za ich zniesie
niem, drudzy za znacznym ułatwie
n em' a inn za przyjęciem takich te
stów jak w macierzystych krajach
0anel rasy.
Jak naprawdę po!łlnny wyg|ądać ta.
k]e testy? czy na|eŹy prfygotow\Ą^/ać
psa do testó!.J czyteż n e?
Argumentuje s ę że n e przygotowa.
nie psa do testÓW da wartościow
sfy oblaz jego psychiki' ukaże je.j rze'
cfnv ste za ety lub wady. Ale co to
fnacfy ne przygotowany, surowy
pies? Trzymanyw rzolacj ido 15 mie
s acażycia'  aż do chwil  przeprowa
dzen a testóW? Przec eŹ na psychikę
nie ty ko składaja się geny' a|etakże
środbwisko, Wychowanie dofnane
dośW adczenia' To Wszystko nadaje
psu ostatecfny kształt osobowości
psychiki' Jeże izabra ibyśmysfczen ę
dz kiego wi lka do domu, to n e cz
my na to, że instynkt przetrwania
fwycięzy gdy jako doros|y powróci do
natuly '  Takie zwierzę nie będzie po
traf]ło polować i zabi]ać. oswojony
W k prędze]będfie szukaó pomocy u
człowieka, niż u swoich dfikch krew.
niaków' T €k jak Wi|cfyca uczy swoje
szczen ak polowania cry hierarchiiw
stadz]e' tak hodowca' a później prfe.
Wodnik' ksftałtuje psychikę s!łojego
psajuż od szcfeniaka. Zapoznaje go
z otocfeniem, z cfłowiekiern, oswaja
r rLrchem miejskim i halasem. Zaba-
Wy dostosowu]e na miarę s ły i do
Wieku psa' Jeże|i bawimy sę ze
szcZeniakiem W przeciacanie ki ja '
szmaty, czy gumowej zabawki pies
\ryygryrva ten ,,pojedynek , to dlate
go, ie nle wykorrystujemy nasrej
prfewag flfycfnej' Właśn e te zaba.
wy umacniajq w nim przekonanie o
jego Własne] si|e' wyrabiajq odwagę
wo ę wa ki o łup. Tak samo środo

wisko w jakim będzie dorastał będzie

miało Wpłylv na jego psychikę' |na.
czej będzie zachowywa| się pies
miesfkajqcyW b|oku' gdfie od szcze.
n aka spotyka duźq i|ość udzi i  po
fnaje lóźne fapachy, gdz e sŁofowa
nyjest za szczekanie na sqsiada' a
inaczejp es mieszka]qcyw domku f
ogródk em' gdzie kontakt z postron
nym ]udźm jest znacznIe ogranlcfo
ny, a obcy vaktowanyjestjak ntruf,
narusza] qcy teryto riu m psa. Możemy
poddać dorosłego psa calemu fe.
stawowi różnorodnych testóW a|e nie
uda nam się rozdzie|ić reakcjizacho.
wania uwarunkowane genetycrnle od
nab}tych pod Wpływem otocfenia i
działaIności cz|o\'vieka ś!,viadomej Iub
nie.
D|atego też, ]eżeIi tych leakcj i  nie
moźemy rofdzie|ić, to psy poddawa
ne testom' w obrębie rasy' powinny
być ocen ane f tej samej pelspekty
Wy' Po skie testy d|a psó!ł uż},tko
wych ras oblończych (op|ócz owczar
ków niemieckich d|a których sa prze'
widzlane inne tesV psychometryczne)
przewidujE próbę WstępnE ocenia.
jaca' czy pies był przygotow}Ą/vany czy
nie. Pies' który \łykaże s ę znajomo.
ścia rękaWa rnusi wykazać się
Wlększa punktacjE' No właśnie . je.
że i  s ię \dykaże' Załóżmy, źejeżeIiW
trakcie przygotowania psa przewod
nik n e będz]e potraf ił Wyplacować
pewnego, pełnego ch\q,tu' Wystarczy.
że bazując na kalnośc psa, nauczy
go gnolowania poforanta dopók nie
zostanie zwolnlony dowolnE ko
mendą. Efekt.pies zostaje ocen any
Wgrupie psÓw nie znajacych ręka\da,
a punktacjE będfie znacznie Wyższa
n Ź gdyby startował W grupie psów
szko onych' N eucfc We, a|e moż|we
oo wykonan a.
Testy psychometryczne we Francji

dIa owcZarków fla ncu sk]ch Briardów
są ułożone d a psóW szko|onych i
oprócz psych]ki oceniajq teŻ Waiory
uŹ}tkowe, czy|itojak pies potrafi pra.
cować d a człowieka. ca'arta próba

TESTU PSYCHOIVI. ( B u etyn Briarda
NT5 TESTY PSYCHOMETRYCZNE WE
FRANCJI )dr iel i  psy na dwie grupy w
za|eżnościod tegojak pies byt wcze.
śniejszko|ony. Jeże|i przeszedł szko
|enie obrończe to czeka go napad
pozoranta i koniecznośó zatrzymania
pozoranta. JeżeI pracowal zowcami
to czeka go stado oW ec' które ]nusi
fagania.' oIaz wykazaÓ się karnoŚciE
oraz posłuszeństwem znajomośc q
komend pasterza.
Testy We Francji' które lwfg ędniajQ
zarÓWno genotyp jak i wpływy pofa
genetycfne, nie są prfeznacfone d a
psóW nle szkoIonych'
Nikt nie zaprzecza że owczarekfran.
cuski Br lard ]eśt m łym rodz nnym
psem, tak samojak boksefjest po-
godny i zabawowy, jednak zaróWno
Brlard we Francl i jak ibokserw Niem-
czech mus] wykazać się na testach
tak m samym stopniem wyszkole'
n a jak owczarek niemiecki,  ocena
psych ik] i osobowości, to czy pies jest
zróWnowaŹony, cfy n ejest nadm er.
nie agresywny ub strachliwy, doko-
nylvana jest na przeg|adzie hodoWIa.
nym' Psy niezró!łnowaŹone nie po!łin
nytraf iać do hodow|in efa|eżn e od
rasy, Testy psychometrycrne dla
psóW ufj,tkowych majq ocenić ich
\łaltość uż}tkową, czy|i predyspozy.
c]e do pracy W służbie cz|ow]eka' Z
pLrnktu u/ dzen a genetyki - badania,
alry były prawdzi\rve' muszq byćWyko.
nane !,v optyma nym środow sku' któ
re umoŹ wi maksyma ne roz\^]inięcie
cech uŹ},tkowyc h '
Prf}tocfę s|owa jednego z genety
kóW ', Nie ma organizmu bezgenoty
pu' a żaden genotyp nie rnoże lstn]eć
pofa przestrzenno czaso!!q c qg|o
Ścia '  cfy| i  Środowlskiem.' ' , '
Znacfy to, że istnie]e Wzajefińa za.
|eżność wpłylvóW organizmóW i śro.
dow]ska naczej móW]qc nawetzwie.
rzę o najlepszym genotypie, W złym
środowisku, nie Wkaże swo]ch po
tencja|nych możliwości' Koń wyścigo
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wy samym rodowodem n e pobiegnie,
muszq być spełn]one jeszcze czynn!
ki poza genetyczne - trening, dobra
karrna, op eka (zaniedban etreningu
u dwu|etniego konia pełne] krwl an
gie skiej' podczas ktÓrego Wyrab a s ę
prędkość, spowoduje że koń ten już
n gdy n e Wykorzysta W pełn swoich
Wyścigowych moż iwośc]). odwrotn e,
zwierzę o niskie] WartoŚc genetycf'
nej, nawet w optyma nych warun-
kach, n e doróWna zwierzęc u o Wy.
sokiej wańośc genetyczne] W tych
samych warunkach. Wn osek nasu-
Wa się sam' Psa uŹy'tkowego naIeŹy
szko|ić. czy ] st\łorzyć mu optyma|ne
Walunk ' tak aby Wydobyć f niego
najwyŹs4/ potencjał cech u4,tkowych

i dopiero wtedy przepro\ładzaÓ te
sty' cóż moźna powedz]eĆ o jego
pledyspofycjach uż,tkowych' jeżeIi
nie można ocenićjego pracy Uż}tko-
Wej '  W hodow|i,  każdego gatunku
fw erzęc a' przy ocen]e wartości użyt.
kowej sprawdza się niejego pledys
pozycje, a|e maksyma ne moż iwości
badanej cechyuż}tkowej przy zapew
n eniu fwierfęc u optyma|nych waru n.
kóW Jestto fasada oparta na wie]o-
|etnie] pracy genetykóW' hodowców
na które] bazuje kaŹda profesjona.
na hodow a. Rozwój hodow fapew.
ni dobór osobnikóW o doskonałym
genotypie, rozwiniętym w sprzyjaja
cym środo!ł sku' Testy rnaja spraw
dfać cfy hodow]a zm erzaw dobrym

kierunkl l  ipomagać W doborfe zwie
rzqt hodow|anych. KaŹdy Właścicie
psa uż}.tkowo. obrończego, jeżeI
uważa że testy sq niepotrzebne nie
musi przystępować do n ch, ani roz.
mnażać swojego czworonoga. Pies
ma byĆ przede Wsfystk m jego przy.
jacie|em towarfysfem. Będzie to
ty|ko f korfyśc q d a hodow gdytra
fiq do n ej naj|epsze psy właścicie
którzy dołożq na]większych starań '
aby jch psy hodowlane przeszły naj'
trudnielsze testy psychometryczne.

inż. zootecb.
BEATA BANASZAK

Przed rozpoczęc em seminar um
zaprosiI iśrny Jana Totha , który
Wyraf ł chęĆ obejrzenia pracy na.
szych psó!! na ś|adze, na zajęcia
Węchowe psóW z oddziału Wro.
clawskiego . Na treningu obecne
były trzyowcza& n emieckie' owcza
rek francuski Bt iard , owczarek
kaukask . amerykański staffordshi
re terrier i czeski wilczur. Psy byly
na rÓżnym etapie zaawansowania.
Naj|epsfą praca na ś|adfe Wyka.
fały się Br iald F]esta La Luna i
owczarek niemiecki Nuka , któla
została dodatkowo Wyróżn ona po-
chwałq Jana Totha za idea|ne i
perfekcyjne zaznaczanie przedm o
tóW W pozycji ,,s ad,' ' Br ard Wyko
nał poprawn e ś|ad '  ]ednak po
dojśc]u do prfedmiotu odwlacał
się do prfewodnika dop ero s ia.
dał' Ten błqd ]ak WyjaŚn ł słowacki
szko eniowiec spowodowany był
prawdopodobnie ocrekiwan em od
przewodnika nagrody po znalezie
niu przedmiotu. Na koniec lan Toth
omÓWił dwa rodzaje pracy psa na
ś adfie- Jeden praktyczny , spotyka.
ny u psów po|icyjnych 

'gdfie 
pies

pracuje szybko ' często węszEc
górnym Wiatrem' od tak ego psa

t|opiqcego wymagana ]est przede
Wsfystk m skuteczność' W drug|m
sposobie węszenia, jaki !łymaga-
ny jest na zawodach sportowych,
pies musi iśó wo|no ' ró\łnyrn tem.
pem z nosern przy samel f emr,
W podsumowaniu lan Toth pow e
dzial ' że nasfe psy' oprócf .jedne
go, llykazywały skłonnoŚć do pra
cy bardzej plaktycznej '  niż sporto
Wej ' Stw erdfił także że mimo
dwóch poplawnych ś|adów, Lrcfqc
starymi metodami , nie os qgniemy
|€pszych efektóW.
Po zajęc ach Jan Toth udał się z
nam do Wroc|awskiego ośrodka
sfko|enia psóW, gdzie of cjalnie
otworzył | seminarium Psa obroń
cfego' Trochę obawiaiśmy się o
flekwencję na seminarjum , gdyż
W tym samym czasie odbylvały s]ę
W Białymstoku Mistrzostwa PoIsk
|Po ' jednak okazało się żeza]nte.
resowanie bylo duże i miei śmy
W]ęcej uczestników niż zap|anowa
|śmy(czternastu kandydató!ł na pG
zorantów i dwlldziestu ucfestni
kÓw).
Po krótkim powtaniu uczestników
i przedstawieniu programu zajęć'
na pac zosta ko ejno poproszen

I

l Seminarium Psa obrończe$o we Wrocławiu
pod patronatem Głównej Komisii Szko|enia Psów

vlĄ;l!,a,F:;'ft!fi
sze seminariL]m Psa oblończego'
Szkolenie zostalo zotganizowane
przez zwiazek Kyno ogiczny w
Po]sce oddfa| we Wroc|a!ł u i
zakończyło się egzam nem Iicency.j
nym pozorantów' Trzydn o!!e semi
narium obejmowało zarÓwno pracę
f psem obrończym W fakresie
obrony '  ś|adu i  posłUsfeństwa jak
i szko enie pozolantów. semina-
r ium prowadził szko|en owiec ze
slowacji Jan Toth ' doskonały fa.
chowiec' który niejednokrotn e sam
startował, a także przygotowllał z+
Wodn kóW i psy nie ty ko na zawo
dy krajo!łe , a|e na fawody Wy
żsfej lang m'in' na M stlfostwa
Swiata Psów obrończych W N trze

seminar urn wrocławsk e zorgan'
zowane bylo dla wszystkich zainte-
resowanych szko en em sportowym
psóW obrończych. d|atego też
oprócf poforantó!ł plfystępujqcych
do egzaminU ]cencyjnego. gościI i .
śmy uczestnikóW zarówno z psam
jak i  bez nlch
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kandydaci na pozorantóW ' Pozo
ranci musie|i zademonstrowaÓ do
wo|nq pracę obrońcfq f psem.
Każdy Występ był szczegóowo punk.
towany i oceniany ptzez Jana
Totha' Po zakończonej pracy pozo.
rantów i  plzelw e na obad na
p ac wchodzill uczestnicy z psami ,
którfy chcie|i , aby Jan Toth ocenił
ćWiczenia f pos|uszeństwa ] udzie|il
ewentua|nych WskazóWek do dal
sfej pracy treningowej. Z oddfiału
Wrocławskiego zaprefento\ryał się
owcfarek francuski Briard - Fiesta
|a Luna . Posłuszeństwo W ]e]
\łykonaniu bardzo podobało się
słowackiemu Wykładowcy i tu nie
mial żadnych zastrzeżeń . Następ
nie na plac wchodzili uczestn cy z
psam do pracy obrońcfej . Psy
praco\łały z Iicencjonowanyml po
2orantami N4ichałem sfalcem i Ada
mem Domańskim '  Jan Toth po
każdym występie omawiał psa i
jego prob|emy. Najczęstsfe k|opo.
ty zwiazane były z nie puszcza.
nierń rękawa na komendę prze.
wodnika . slabym chw!,tem lub
nerwowościq psa '  Jak !łażna jest
poprawna praca pozoranta zade'
monstrowa| nan] doskonały pozo.
rant Micha| sza|c pracujqc z
Briardem. Prob emem genetycznym
owczarkóW francusk ch zarówno
BriardóW jak Bauceronów jest
wprawdzie mocny , lecz ply,tki chwyt
'  Michał szac pokafa| nam że
przez umiejętne podane psu rę
kawa można skolygować tę Wadę
i uzyskać pełny chw}t ' taki jak U
dobrego owczarka n emieckiego.
Drugi dzień sem narium lozpoczqł
się od pokazu nauki ś|adu na
pokarm.
lan Toth pokazal na prrykladzie
swojego 4,5 miesięcznego Wi|cza
stego owcfarka niemieckiego jak
powinna Wyg qdać plaw]dlowa pra
ca na ś adzie'  Następnie'  każdy f
uczestników, pod okiem Jana To'
tha , mógl spróbować te] metody '
Ta metoda okazała slę od pierw
szej chwili bardro skuteczna przy
psach do trzech |at. Sześcio|etnia
candy - amerykański staffordshire
tenier, nie dała się plzekonać do

podjęcia pokarmu z z iem,a jej
róWeśnczka Nuka dopiero po dluż
szej chwiIi namowy spróbowała
smakowitq paróWkę na śladzie ,
jednak przy każdym kęsie trzeba
jq było upewniać że może go zjeść
. Niestety , to zachowanie fostalo
zbyt s nie uwatunkowane do nie
dawna obow ązującym ćwiczenierr]
w PT ,,ne podejmowan em pokar
mu z z iemi", Jedynym pociesre
n em d|a prfewodnikóW candy i
NLrk jest to'  że każdy z nch ma
jeszcfe drugiego młodsfego psa '
którego rrożna będf e przestawić
na naukę ś|adLl rnetodq na po.
karm,
Po ówiczeniach z pracy Węchowej,
]ana Toth miat klótki Wykład na
ternat pracy pozoranta na IPO I,
Po || i  |Pol|| .  Później pokazał jak
powinna wyg qdać przepisowa pa|
ka i jak s i|ne mogq być uderzenia
w fa eżności od stopnia |Po ' Plfy
tej okazji okafało się że nie
Wszystkie pałki prfj,wiefione plzef
pozorantów nadajq się do pracy z
psem . Jan Toth Wyjaśnił zasadę
dz ałania uderzeń pałkq ' Zb\,t mięk.
ka pałka 

' sprężynujac udelza koń
có\dkq W miejsca nie dozwo|one'
czyl i  na brzuchu psa, Przed przy-
stapien em pozorantóW do pracy
jesfcfe raz podkreś|ił jak Ważne
jest 

' aby pozorant pracujacy f
psern na egfam nacn, czy na za-
wodach placował równo j obiek.
tyrnie z wsrystkimi psami. Po tym
Wykładzie Wchodzący na p|ac kan
dydacl na pozorantóW muse|i wy
kafać się znajomośc q pracy prfy
|Po |' Prfed ich występem pozorant
Michał Sza|c zademonstrował na
dobelmanie , jak po\ł nna wyg|a.
dać prawid|owa prara z psem na
|Po| . Po omóweniu p|acy każde.
go z pozorantÓw i przelwie na
obiad na p|ac Wszedł pozorant z
IicencjE Wiktor Kubiak ' którego
mog|iśmy obser\łować w pracy f
różnyrni psami'  .  Na fakończenie
zajęć praktycznych na p|ac ćWiczeń
Wszedł sam Jan Toth , koie]no
pracujqc z psami uczestnikóW. Na
koniec słowacki szko|eniowiec zo
stal poddany '' próbie siły,' naszej

najlepsfej am. staffordshire terrier
kl  Mi l i  -  Mimo pomocy jednego z
uczestn]ków w Wyzwo|eniu lęka.
Wa, musiał on przyznać zwyc ęstwo
Mi|ce ' która zeszła z p|acu z

jeszcze tego samego dnia odby-
ły się zajęc]a teoretyczne na któ
rych mog] śmy obejrzeć na Video
pracę niem eck]ch poforantóW , a
także M strzostwa świata PsóW
oblończych z Ntry'
Trzeci dz eń sem nar um rozpoczął
się od dou/o ne] pracy pozorantów
Tym razem pororanc musel i  wy-
kazaa sre wyczuciem pracy z psem
W różnyrn Weku z różna psy'
ch ka '  ]an Toth podkreś] | jak
Ważna jest plawdłowa ocena psy
ch ki psa , aby pozorant mógł do
braĆ odpowiedniq metodę pracy.
Wyjaśnił żeW pocfqtkowym etapie
srkolen a to pozorant mus do
stosować s ię do psa,a ne na
odwrót tak np.; psu f egmatycz.
nemu pozoTant musl , ,przekazaĆ
adrenal iny", a psu niepewnemu
nie narzucać twarde] i zdecydowa.
nej postawy' Zasadniczym błędem
Więksfości pozorantów by|o róWne
traktowanie doświadcfonego i fróW
noważonego psa jak i młodego
psa, którego naeży dopero ukie-
runkować na plawidłową pracę
ooronczq '
Po zakończeniu placy pozolantów
I podsumowaniu ocen z ttzech
dni Jan Toth dopuści| do f ina|u
pięciu pozorantów , którzy musie|i
wykafać sę w pracy f psami na
|Po |.Psy z którym] poforancl
pracowaito młode, ae bardzo
dobrze zapow]adajqce się owcfar
ki nlemieckie Corsa, Dakar i  Anda
z Torunia ' Ferger z Białegostoku ,
sony z Wrocław]a o|az Frcd:| z
Konina.
słowacki sfko|eniowiec bardzo dro.
biafgowo oceniał pracę fina|owq
pozorantóW. szcfegó nie, zwracal
uwagę na iIość dopuszcfaInych
uderzeń na |P0 || '  sposób trfy.
mania rękawa ] prawidłową po.
stawę oraz dobrą pracę pozoran.
ta, Po zal iczeniu egzaminu prak-
tycrnego u lana Totha i teoretycz
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nego u sędziego Tadeusza Rosz.
kiewi.za z Pozna| a icencję otrzy.
mal : l\4ariusz Ryndak, Dariusz Ple
trzak , Krzysfof Brzosknlewlcz, Wa
demar Swiderski , Zbyszek Balcer-
czaK.
Trzy dni seminarium Psa obroń
cfego przekonały nas, że takie
sfko|enia sq potrfebne i posfuki.

Poprzez ścisły kontakt z naj|e}
szymi szkoleniowcami zaqt aniczny
rni moŹna porównać i udoskona
|ać nasze metody szko|eniowe aby
były skuteczne efektylvne ' Jak
powiedzial  Jan Toth .. . .polskie psy
n]e sq gorsze od czeskch 'cŻy
słowackich majq ty ko fły trening, .

Pocieszajqce na p|zyszłość jest to
że mamy Wie|u zdo|nych poforan.
tów z pasjq l tu na szczegó|ne
nasze wyróżnienie zasługujq pozo
ranci Mariusz Ryndak i  Darlusz
Pietrzak , którfy pracowa]l bardzo
równo prfez wsfystkie tlzy dn
seminarium , Wykazujqc doskona|q
intu cję pracujqc z psarni niezna
nymi '  Na koniec chcie| iśmy po.
dziękować Wszystkim uczestni.
kom za przybycie do nas oraz
tym, którzy użycza|i swoich psów
pozorantom ' cfęśó z tych psów
bardzo obiecujqcych na pewno
robacryny na niejednych rawodach.
osolrne podfiękowania na eż? się
pozoranton z icenclami Adamowi

Dornańskiemu , Wiktorowi Kubiako
wi, a przede wsrystkim Michalowi
sza cowi '  który mlmo odniesionej
kontuuji ponragał Janowi Tothowi
prfez całe seminarium
Zwiqzek Kyno|ogiczny W Po sce
oddf ał Wrocław wychodząc na
przeciw olbrzymiemu zainteresowa-
niu tego typu szko eniami planuje
regularne sem naria szkoleniowe
psóW

Beata Bąnaszak
Zuiqzek Klnohgiczn))

u Polsce o/|vrocłąu

stockerau'  małe austr iackie
mr.i 'steczko położone 25 km od
Wiednia było organ zatorem
N4 strzostw św ata |Po' Zawody
odbywaly sę na niewieIkim,
mieszczqcym 2500 widzóW stadion e
miejsk]m' Pogoda.jak w środku Iata
. 25.c' duszno i gorqco' Pub|iczności
niewie e,jak na wszystk ch tego typu
irnplezach. Wokół ha ] sportowej' na
masńach f|ag na|odowe 24 państw'
które wzięty udz]ał w mistrzostwac h,
a wŚród nich nasza' Wystapiło 100
zawodników| 46 owczarków
niemidckich, 44 owczarki belgijskie
malinois, 3 sznaucery olbrzymy, 3
dobermany, 1 owczarek be gijski
tervueren, 2 rottwel ery i 1 bouvier
des Flandres.
9września odby| się oficja|nytren ng
na główne] płycie stadionu (po 5
minut na każdego zawodnika)' Ekipy,
które mogły sobie pozwo ić na
wcześniejszy przyjazd' trenowały już
0d dwóch tygodn na pł}tach bocznych
stadionu Stockerau. Byty to
zawodowe drużyny z l'JsA, Japonii,
Niemiec' szwajcari i  oczywiścle
Austri i . W skład naszej skromnej
ekipy wchodzili: stanislaw Dqbrowski
z psem rasy owczarek n em ecki
Gump Forest Traho' tłumacfka ]oanna
l\l i lewska.Kuncewicz i pisfący te
słowa stanisłaW AbłamoW]cz.

t|istrzogtwa świata lPo
Stockerau $12 wrześnla 1999 rcku

Wieczorem tego samego dn a odbyło
s ę w haI i  sportowej obiektu
Ioso\łanie koIejności startu'  Było
gorqco iduszno z powodu awal i
k ]matyzacji. Na stołach znajdowały
się fIagi  poszczegó|nych ekip '
Prowadzacy oso\ń]anie rozwijał kartki
z numeramiiprfez rzutn ik Wyświet|a|
na welkim ekranie numerystartowe,
a następn e' przygromkich brawach,
w|ęczal  n umery s lar lowe
uczestnikom mistrzostw. Mikrofon
prowadzacego ]osowanie chalcza|
niemilos ernie gdyby nie ekran, nikt
by nie Wiedział. jaki  ma numer
startowy. o godfinie 1a odbyło się
uroczyste ob,^/arcie M strzosi/v Swiata,
10 września odby|o się spotkanie W
Ratuszu Miejsklm, zorganizowane
prrer burmistrza miasta Stockerau,
WspotkaniuWfięiudziałde|egaci Fc|,
szefowie Komisj i  Szkolenia oraz
oficja ni goście z 24 państw, które
uczestniczyły W mistrf ostwach'
A teraz o samych zawodach,
Wszystkie eklpy mlały moż|iwość
oficjaInego treningu na Ś|adzie '
Naszemu fawodn]kowi osobiście
Ułożyłem dwie ścieżki ś|adu' Gump
pokonał je baldzo dobrze,
potwierdzajQc znakomite
przygotowanie do tej konkurencji.
Poziom m istrfostw byt bardzo \ń]ysoki'
psy rnakomicie przygotowane, wyniki

czołówki zb|iżone do doskonałości.
Kró|owały bardzo sprawne w placy
owczarki be|gljskie ma nois (aż 6 W
pierWszej dzies qtce). Szybkie .
znakomic e \łs półpracujq f
przewodnik em 

' 
prefentujQ doskonaly

sty| i tempo wykony1rvania rozkazóW.
Jestto rasajakby stworrona do tego
typu zawodów' choć Według opin
specja|]stóW nadaje się ty|ko d|a osób
f dułrn doświadczeniem W układan iu
psÓW o tak duŹym temperamencie'
Moim zdan em owcrarki niem eckie
sa naj|epszq rasq użytkowq, choć
mogło się Wydawać, że rasa ta
przechodri  pew en kryzys pod
wzg|ędem użyikowośc' W pierwsfej
dzlesiqtce zna azły się 4 owczarki
niemieckie.
Na da|sfych m elscach up|asowały
się| owczarek be|gski tervueren z
Francji f ajqc 21 |okatę, loth^/ei|er. 30
|okatę, bouviel des F|andles ' 50
Iokatę' natomiast sznaucel oIbrfym .
60 |okatę, a dwa pozostałe nie
zostały sk|asyf ikowane' w tym
Wicemistrf  f  ubiegłego roku;
dobelmany nie zostały
sklas)'fkowane.
Nasf zawodnik' stanisław Dqbrowski
(f oddz]ału Warszawskiego) z psem
Gump Forest Tlaho został,jako drugi
w histor i i  kynologi i  polskiej ,
sklasyf ikowany na Mistrzostwach

T
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śW ata |Po. Zajqł67 |okatę na 1o0
staltujqcych' Gump Forest Traho
Uzyskał następujqce Wyniki (na 100
punktóW moż|i\łych) : praca na ś|adzie
- wynik bardzo dobry w prredzlale
oceny doskonałej 92 pkt. .
posłusfeństwo 73 pkt'' obrona 80
pkt' Moim fdanlern, a także lnnych
osób' byt to bardfo dobry występ,
którego nie oddaje da|eka okata'
Gump to miody p es, na
mistrzostwach byt jed nyrn r
najmłodszych uczestnlkóW. Brak mu
jeszcze obycia na tak wie k ch
zawodach '  Najtrudniejszq
konkurencję pracę na śladzie
Wykonał na śWiatowym poziomie'
sędziowan1e było bardzo surowe i za
minima|ne błędy W pracy straci| 8 pkt'
(za n eW e|kie zejście ze śc eżki 3
pkt '  karne, fa położenie s ię na
wytropionym przedmiocie 2 pkt.
karne'  fa m]nimaIny łuk za
fałamaniem na drugiej prostej . 3 pkt.
karne)' ogÓ|ny obraz pracy ocena
doskona|a, ogó|na ocena z pracy na
ś]adzie. ocena doskonała. Gorzej bylo
f posłL]sfeństwem. Na Wyn k w te]
kon|$rencji duży Wpł}ĄV miała mała
odpolność psych czna stanis|awa
Dqbrowsk ego' który był
zdenerwowany przez cały czas pobytu
na zaWodach '  P ies pracoWał
netwowo podcfas pracy przy nodze,
Przy apoltoWaniu przez niskq
przeszkodę nie pokonał przeszkody

w powrotnJ,m klerunku, za co otrzym#
8 pkt. karnych. ogó|ny obraf pracy
sprawiał złe wrażenie. Natomiast
obrona była bardzo dobra' sędziowski
komentarz do oceny nie pasował do
i lośc punktóW ufyskanych prfef
Gumpa' Pies pokazał bardzo dobrą
pracę obrońcfq ' 

głęboki chwyt' bardfo
dobrze przesfedł próbę odwagi i
rnoże tyIko nieco zbyt s1abo
odszcZekiWał się prfy namiocie.
PodsumowUjqc' owczarek nlemiecki
Gump Forest ma duże szanse' jeś|i
będz e c47n ił stałe postępy' znaieŹć się
w pierwsrej dwudriestce najlepsrych
psóW oblońcfych na świecie '
stanisławowi Dqbro!łskiemu na eŹĘ
się glatu|acje za dobry występ na
lv]istrzostwach śW ata'
zawody odbyły sę zgodne f
rrarmonogramernczasowym pod
wzg|ędem technicznym impreza była
batdzo dobrre przygotowana,
Natomiast pozoracja na próbach
oblończych była tyiko poprawna.
Umiejętności cfołowych po sklch
pozolantóW, molm zdaniem ' są
lepsze.
l\ ,4 istrfostWa skończyły sę 12
Wlześn a'  Przed of cja lnym
zakońcfen em odbył się pokaf psÓw
po icyjnych'  Na zakończen e
Wszystkie druźyny prfedefi oWa|y po
stadione i  po of ic ja lnych
przemówieniach odbyło się Wręczenie
naglód' Piękny puchar' ufundowany

przef Zarzqd Główny ZWiqzku
Kynologicrnego w Polsce,
arganizatorfy przeznaczyl i  dla l l
Wicemistrza Swiata, zawodnika z
H szpanii, Perera Jose G. Garcii. Po
Wlęczen Iu mu pucnaru przez
PrfewodnlczEcego Komisj i  PsóW
t]ż),tko\łyrh Fc| 

' 
Eberharda strassera,

podsfedłem i pow]edziałem, że to
polska organizacja kyno ogiczna
Ufundowała tę nagrodę' na co
Hiszpan odpowiedział Po onia, a
potem po po|sku dz ękuję'

l okata it}tuł |nd)łV dua nego Mistrza
świata: chr st ian H nteregger
(Austr ia) i  pies Nelson du Colombphie

I Lokata tytu] | Wicemistrza świata:
Stan sław Kubant(czechy) pies Ano
od Vlasimskle brany owczarek
n emiecki;
||| |okata i ty,tul || Wicemistrza śWiata:
Perez Jose G. Garcia (Hiszpania)
pies Rany- rna nois.
Dr!źynowo: I nIiejsce Be|g]a;
l l  miejsce - Szwajcar la;
lll miejsce - Czechy.

st anis łau, Abłamou,ic ż
l,,.źc ,o.l iczqq, Gk,,|,ncj

KOr! i sj i Sz kole n h I's.tui
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obsoda sedziowsko:
'Leonhard schweike|t (D) PsY: kl': n|,, jun', otwa|ta' 

'ż'tkowa' 
chanpionów

. Flanz.Pet€l Xnau| ( o) sUKl: kl' n|, ' jun. ' otwarta, uż'tkov'/a, chanpianÓw

. Malek czerniakowśki(PL) PsY' suKl: kl,: szczeniąt, młodzików, weteranów

oD|aty za zg]ÓŚżenio:
pierwsry pies (z katalogiem) 40 zl

.kaŹdy następny (bez kata|ogu) 30 zl
do kasy sfczeniąi ( 69 mc' ) befpłatnie
do k asyWeteranów (pow a |aI) bezpłatnie

-wdni wystawy (m każdeśo psa) 60 zł

TERM]N PRzwr'naWAN:A zGLoszEŃ.19' 04' 2ooo

ZGŁoszEN|A PRos|MY K|ERowAc NA ADREs]
ZW|AIEK KYNoLoG|CZNY W PoLScE o/WRocŁAW
50o7a WRocŁAW, UL'LESZCZYŃSK EGo 7
rEL./FAX Alt 34?2522

NIEMIECKI
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AoREs| 32'aoo Bu€sko' u]. G|dwaĆk ego 7'

tel./,axltl!4) 6A 6A 222.rel. a5o2 691 254

{, www M'f l € € ' .om'o]/ołczate|/

R6d.ktot .cz.|ny: mgr Xzysftof oobtańŚk

D'uł: B2eska oiicyna W}dawniczó' A,R' Df]adf

Bu€sko'u' czamowić]Śka 1
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Do napisania tego tekstu skłoniły rnnie Wywody ledaktola 0.N' (p' M. czernlakowsk ego) W kwarta|niku 3/
98, a mianowiciejakie suki sq wartościowe dIa hodow|i' Zostało tam napisane, że naj epsfa suka to taka, która W
pełniprfekazuje potomstwu typ reprod ulttora, jakim została pokr'{a' zgadzam się f tym ty|ko Wtakim prfypadku,
jeże|i suka którq chcemy pokryć Wybitnym reproduktoremjest miernejjakości. Myś|ę, że W tych sprawach powinni
wypowiadać się hodowcy, którzyjuż coś osiqgnę|i i lobiq ciqgłe postępy wjakości swojej hodow|i, a nie teoretycy.
osobiśc]e uwaźam, że w hodow|i najważniejszyjest progres 

' tfn. uzyskiwaniew każdym poko eniu |epszychjakościowo
fwierzqt. JeżeIi ktoś hoduje pianowo i prfyjqł typ o\łcfarka do którego dqŁ to \łybierajqc reproduktora W e co by
chclał nim poplawić, a|e nie nisfcfqc tego cojuż osiqgnqł.

|dqc t,m tokiem mJć|enia chciałbym podfie|ić slę zcłte|nikami moimi spostrzeżeniami co do pojęcia ,, hodowca'.
za takich uwaźam tych, którfyW oparciu oWłasny materiałl odtrzec ego, czwańego poko|enia robiq ciągłe postępy,
nlekiedy nawet małymi kroczkarni' Wplowadfajqc świeża krew. Aby nie być gołoslownym, chciałbym na p|zykladzie
rnojej bylej' nie Źyjqcej już' suki pokazać jak można ufyskiwać ko|ejne postępy nie tracqc typu i podobieństwa
protoplastki.

Vico V' Huize Huindonk \ D]ego ze spręcowa \ Piro|V' Kronensee
BoA Woj Bas,lAxA Mis-Mar-.......- XARAMisMar 

- 
SAWA t\4is-Maz

W Po|scejest ty|ko k Iku hodowcóW któlzy mogq poszcfycić s ę zaznaczeniem typu Własnej hodow|i' opartej
na długo|etn ej ciężkiej placy. Nloźemyto ocenić WóWczas, gdyW dzac psa w ringu, domyś|amy się zjakiej pochodz
hodow|i' ReasLrmujqc. n e fgadzam się z autorem w/W altykułu. Uważam, że hodow|a będzie miała postęp'jeże i sq
W hodow|i suki z si nq dominacjq |inii matek, oczylv Ście doskonałych genetyczn e iz odpowiednim charaktelem. od
wybranego reproduktora oczekujemy wniesienia do hodowli odpowiedniego wyrazu rasy oraz poprawienia tych cech,
których od niego ocfekujen]y' Bez sensujest hodować na sukach, które w każdym miocie daja innegotypu potomstlvo,
za]eżnie od reproduktorajakim się klyje' Hodowca takinie ma [rypracowanego swojego typu, icfy na przypadek' W
prrysfłości nawet z najpiękniejsfej suki z takiego ,'przypadku'' nie zrobimy da|szego postępu, bo nie ma ona si|nego
oparcia W genetyce matek' Z tego też powodt] od wie|u pięknych suk' które często pokafywały się na ringach' w
dalszych pokoleniach nic wybitnego nie wyhodowano.

Jeszcze ty|ko uwaga natematjakoŚci leproduktorów. cfęsto' w przeszlości iobecnie, stykatem się zopiniq
udfipseudo hodowcóW Źe najwazniejszyjest papiel (pochodzenie)psa. Ternatten byłjuż kilkakrotnie poruszany na
łamach biu etynóW między innymi przez kol' Ziemeck]ego' który równieź uważa' że reproduktor b|isko zinbredowany,
nawet na Zwycięzcę ŚWiata, a ma]qcywidoczne Wady'jest bardfie] niebezpiecfnyd a hodow|i n ż ten bez ]nbredu.
Jest to spowodowane tym, że skumu|owały się !ł nim najbardziej niepożqdane cechy i będzieje siInie przekafy\'Vał
potomstwu' mimo to przemyŚ|any inbred prowadfi do ce|u' N]e będę Wymienialtych oklzyczanych ,gwiazd.,,jednak
sam Państwo widzicie ich potomstwo na Wystawach.
co plawda rnoże zdarzyć się i po nich doskona'egzemp|arz' a|e raczejtrzeba to zawdzięcfać suce si|nej genetycznie,
która była nim pokryta'

chcialbym te moje osobiste uwagi i spostrzeżenia skierowaó pod dyskusję hodowców i\łystawcóW

wa.Aernar
Federak
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