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zvlyrodnieniowe
chorobystawÓwjak dys Strefa &apnlenia zawlera niewele ko- HDpsajestchorobq
p|azJai osteroporozan e sq rzadkoŚciq rnólek, osadzonajest bezpośrednio
na sz cz egÓ|nieduż ych'c ęż".:,lu.,",,
kichlas' |ecz
u psów. lvlimoWybitnychpredyspozyc]i, powerzchn kostnej ijest z nię zwiQfa równieżw sposób Wzrastajqcy
średnc|r.
czynnkizwiqzanez odchowanem iżpvie' na' To związaniema zapobec oddfie a od we|u |athodowcy,związk hodowcÓw
niem psa mogq m eć wpł}Ąv
na powsta. n]usię chrzqstkiod kościprzy obciqże |ekarzeweterynar]ipróbowa|Wspó nie
nle rozwÓjclroroby'Tak zwaneg ukozo. niu' W tym ce u komÓrki rna]qrecepto obniżyówzrastajqcewystępowanletej
arn nog ikany ma]ęprzy lyrn szcfegó ne f y d l a wtaminyD 3 w tr akclew apnlenia, choroby.W tych wysllkachformulowano
znacze ni € .
dfiękl któ|ym wapń n e ty|kowfbogaca W]e|orak]e
sposoby |ozw]q2ania
f rnniej
w azane' a|e sarn moźenirn sterować' ub bardfiej rzecfowq odwagq' Faktem
jest' że HD tak jak poplzedniojest nai
Psy we wszystkch okresachwekowych
(strefaWycieran
rnogąfapaoać na choloby stawÓw. Na stlefa środkowa
ia st|e. cfęstszqcholobqU okreŚ onychras(Tab'
'
Wet fe wfg|ęduna Ustawę o ochrone fa przejścowa)zawiela dużq |ośóko- 7).
zwlelżatcfłowiekodpowiedza ny za psa mólek' tkanki łqcznej matrycy'Ta st|+ o i€ poprzednioUważa|o
się' że HDjest
pownien uczynlĆwszystko(z rozsqdnym fa dzia|ajak poduszkawodna' która po. probememuwarunkowanyrn
genetycznie,
nak| ade mś r odk ó w)a' b y u c h r o n i ćg o trafi prze]qÓ i rozdze ić duże obc qże- to dzisiaj okazałosię' że tworzen]eslę
przedtymichorobam]'ktÓre są przew|e. nia' które oddzałyvujqna powle|fchnię HDjest wafunkowanepfzez co najmnel
k e zwyrodnieniowe,
bo esne ogfancza- chrfąstkową'Leżqcanajbliżejszcze|ny j esz cz e j eden ko mpleks lematy crny :
jące żylvotność'
Hodowcytych tak zwa- stawu svefa styczna Wykafujęspecy- przez (,|e) odżry an e psa| N ezbyt
'i
nychujemnlepredysponowanych
las, Kf
lcfną strukturętkank łącżnej
takq jak 2]o|ogcfnysposób poruszaniasię (np'
p|zyk|adajq
powerzchni
przez
|zy
dużQwagę do swego równoeg e skie|owanedo
przeszkody)
sport ze skakan em
irnienia] zawodnicystań'rjQcyz psam
W|Ókna'dzięk czemu zostaje ograniczo. Wydajes ę odglyvvaćro|ępodrzędnq.
'
kiÓlfy powinnimieć jak najdłuŹszeza- na tkanka chrzęstnawzgędem szczeli. Tiwajqkontfowersyjne
dyskusjewjak m
procencie dany kompleks tematyczny
dowo|ene ze swoich psów pownni się
pomędzy Funkctonanie stawlest elastycznympo Wp|rłanatworz€ n ie s!ę Ho. Auto|zyHa.
na poważniezajqĆza|eżnościq
rczwojemzwyrodnieniowych
chorÓb sta. łączeniemdwÓch kości.staw składasię zew nke| i Wieganddają czynn|kowlge.
wóW a środkarn ktÓre temu mogą za' f dwÓch nasad kościz ch|zqstkqnasa netycznernu20 do 50 procent, zatem
'
dową oraf częścowo z Wewnętlznego inne czynnik moga warunkować50 do
praktyce
W
lekarskiejwybijajqs ę od |at chrzqstkowegoaparatuWiężącego'
któ. aO procent.
dwie cho|oby stawów' któ|e W plzewa- ly utrfym']jei stabilzu]e od wewnqtrz Gdy móWimyo Wyksflalcaniusię choro
ża]Qcejmle|,e dotycfQ psóW o dużej oba końce kościzsobą.W pustychprze. by to musimy zawsze Uwzgędnlaćdwa
mas e i"kióle w swoim pochodzeniusq svzen ach stawuznajdujeslę tak zwany pojęci6'ktÓre wzajemniena siebie od.
podobne:dysp af]a stawÓWbiod|owych smar stawowy(synovia)'który zapew. dfia]ywujq:predyspofycjęi kondycję.
(H D) i os l e ocho n d ro s i s d i s s e c a n s nia dobreś|izgan
e się powerzchnichrzq. P o d pr edyspo z ycj q.o z umiemy
sum ę
e r o dk sk|onności
odziedziczonqpo rodzicach,
{ocD). G|ównymtematem tego artyku' s t e k i d ostar cz a w ar to ścio wś
łu powinnobyć powstawanieHD' gdyż odżylvczed a komórek chrzqstki'W dU sq one dane pfzez naturę.Pod kondycją
występuieona częŚc ej niżocD
żychstawach (np' biod|owyrn)
fnajduje rozumiemyiumę Wszystkichnabytych
my chrfąstkę 'Hya ina'' która odznacza
się bardzo wysokq fawańościąwodyi Zla kondycla(np. z powodunie wystar
Podstawy anatomiczne
dużestawyotoczonesq zawsfe torebkq cza]QcegoodryWiana' n e mus jednak
Zanimzajmernysięchorcbqijej powsta.
stawowq;mięśniel Ścięgna stab]|zujQ w sposÓb d|ugotlwa|y
zniszczyćdobrych
waniemmusimyomówć k |kaprocesÓu
staw Wy|qcznief zewnqtrf' ''chrzqstkę predyspofycj- fnanyjestjednak fakt' że
bez któlych kompIetnezlozumiene cho.
(odze'
w|Ó k n l s t q''z naj duj emysz cz egó|nieW zwielzętaz pewnqpredyspozycjq
roby byłobyniemożiwe.
jednyrn
po
tarczkach
międzykręgowychkręgosłUpa'
dziczonq
iub obojgu rodzichrząstka (rys. 1)jest e|astycznq'Wie
ców) szybc ej mogę wytworzyćp|edys.
owarstwowatkankQ'która sk|adasię f
pozycyjnewłaśc]wości
(np' HD) niŹ&i+
komórek chlzestnych (chondrocitów)'
ptedyspozycj].
rzęta
bez
tych
włÓknikalqcząrego(włókienko|agenu)
Komp]ekstematyczny
cech dzi€ d zicznych
i substancji podstawowej (rnatrycy). Dyspla4a stawu biodrowego(HD)
da s]ę Wfg|ędnieprosto zatatwić'jeże|i
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''sposo. fUnkcjona]nym
wskazanejedynie przyżylvieniU
ma|owańościowe'
foz.y.
bem domowym !b przyoblawachkr4, wa]qs]ę da ej' co powodujesttaty sub.
Wicy.Gotowe karrnyd a szczeniQtsą z sianc]i' często w tych obsfalach zapa|
regulydobrze zb lansowane.Nie chodri nych odkładajqsię so|e wapnia, które
przytyrnjedynie o abso|utnQzawartośĆ prowadządo twolzenias ę tak zwanych
WapniW
a kar r nieiuw fgędnić
na eż y]esz ''noskÓW,;te skostniałenoski sq wypu
po
cze ewentua|nęzawartość
wtanrinyD3, kłe i twardsfe od naprzeciw|egłej
plz
y]mo
w
an
k tÓ r a f wi ęksfa
e w apnia W ler z chnichr z qstki' w w ynikUc feg o
ptzez o(ganizm. Zbyt wysoki poziorn
HD objawia s ę anatomczn e prfez to' wapnja we krwi pociągafa solrq prfy.
źe panewka stawu glóWka kośc udo sp eszony proces przeouoowywan
a Ko O3teochondrosisdissocans (OCD)
we] sQ inkong|uentne'a zatem ne do śc' który kończys ę najczęśc
ei Wadiwa PowstawanieOCD lest w eloczynnkowe
k|a dn i epas u]qdo s i e b i e ' PPy o c e n i e m i n e raż a cia('cienke'' lam|W eko ś ci)' lbar dz o po do bnedo H D , pr z ezc o op zdjęcia rentgenowskiegopo koei okre Do tego na|eżytakŻe Wymienć Wplylvy sfemy ]€ d yn e obraz choroby'ocD wy'
ś|asię prfystawane powlerzchnis|awo zrnenionejgospodalkibazy kwasów po stepuje na]częściej
W staw e łokciowym
Wy chpane w ki r n l e d n i c yl g ł Ó wĘ u d a Wodowane]Wynka]qcymz żyvienia|Ub dużychras' Dotyczyona prawe źe wy.
(|ys'2) olaz pom al tak zwanego"kęta tez nadrnemymWystępowaniern
posfcze |qczniemłodychpsóW'
gó|nyc|rzwięzkównp': sód' potas' ch|o zapadajq na n q fW erzęta w w eku od
Drug komp|ekstematÓW (złe)odŹywiaczterech do ośrniL]
m esięcy' utykane
nle' wedługdzjs ejszej w edzy p|zycfy. W WypadkuHD rnłodegopsa op sytane Występ']jespontaniczne ub po Urazie'
nia s ę w duże]m]erzedo wykształcenia sq dwa |óżneob|azychoroby:
Przycfynąsa mik|opęknęcia' któ|€ staiq
sę HD' WększośćautorÓWWidzigłÓW. Psy mlodsfe do 15 miesiqca Wykazują s ę głębsfe' W p|z€ c wieńs|we do HD
nie trzy błędyżlĄVien
oweI
n a g ł ąn i e chęćdo beganla ibo esno Ś Ć do cho dz ij ednak
do o der w ana w ięk sze
przekarmienie(energia material kar ty|nychkońcfyn wsta]qz trudem i po. go kawa|kachrzqstk który następnie
'
'
rnvl
rusfa]qsię n echę|ne. L]mięŚniene ty
wn ka do jamy stawowej
na dni ar w apn a / u b
nyclrkończynjest słabo rozwn ęta' n e
fbytd']źazawaltość
w]taminyD3 w kar możeona nadąży.za wzrostenrkości' Moż|woŚcitechnczno . żyveniowe
zaterncałeobc]ażen]e
musza prze]aćna Ptaw.dłowozostawien|6polclI
Prfy tego lodza.]ubł9dachżyWeniowych sieb e duże stawy. przez co chrzqstka N e ma oeÓ nie obow]ęzującej
porcj]'za.
dobre predyspozycj€mogq nie zapob ec z o s t a ] ep I z eciqż o na.
cho ciaŹj esfcz e potrfebowaniena energiępsa za eźyod
w yks zt a| ceuns ę H D '
rentgenoogcfnie nie Lrchwy.tne,
rozpo. rasy,wekr ruchu frycznego. Kupowa
plzyjmu]
po|.
Psy dorosłe'ktÓre
czyna]ąswó] bieg zm any chrzqs|ki w ne gotowe karmy są f legułyprfezna
? dfiennq
cję W postac Wysokokaorycfne]kalmy I o l rn i e m kr o pęknięć(r na|ychr ys) i czoned|aokr€ ś |onychk as ciężaru wie
majqna]częściej
nadwagę'sq ociężałe
i p i e rws z ychz ab|]ź nień'
któ|esąw yniker n ku isq p|aw idł o w
d ea no r ma|nych
zap o
fapadajq pÓŹniejna chorobyna|zqdóW
trzebowań,gdy sQ prawidłowo
stosowa
ub chorobyprzemianyrnate|ii'k|ólych U starsfych psóW z wykafyuanarentge. ne, ]ednak róWnieżpsy !biq zrnianęw
powodemlest nadrnerna waga. Inacfej n o |o g c z n ieH D po j aw a się na]cz ęś ciejobftoŚc karrny.możnatakq spec]a|nq
fachowujqsię sfcfen 9ta: staw biodro u ty k a ne p o duiych o bciaż eniac|r
H'D karmę rnieszaó z chudym serern,goto.
psa składasię naj. ob]awiasię bardziej,|ub mn€ ] sk|ęco Wanyrnfyżern'platkami Iub jarzynarniI
wynowonarodzonego
p er w f chr z as t ki ,Pr o c e s z wa p n i a n i a ' nym do sieble stawam skokowyrni,ko fawańośćWitarn
n i rnineralóWjest WóW.
powodujący
powstane gotowegostawul ł y s z Q c y m
s ę klo kiem o r az cz ęś cio w o czas jeszcfe Wystarcfa]Qca'zwi€ | fęta
wyd|Lrżanle
sę kośc i rozwÓjwag sq z oszczędzan]ern
chore]Kończyrryw pozy ż ywo ne W ylacfne "spo so ber nd onro
natur y r az e m z so b q u wa r u n k o wa n e . c j i s t o j ą c ej(r ys'3)'U niektÓr ychz w e W ym.w ykaz ! ]Q
cfęstoniedo bórr nnera
prowadf
Karmenie bogateWenerg]ę
do rfqt wad|]weuksftahowane stawu sko. |óW i e ernentóWśladowych'p|fez co
szybkiegoprzybierana wagi, co rozpo kowego pfowadzido przeweklego, du- rnogQs ę lÓwn]eż|o&jać fak|órenia W
czynausfkadfaniestawówf ch € astycz źegoprfeclażena chrfqstk ze zwiększo'
nym chr z as t kar n fi .n a j d u j ą c y ms ę w nym objawamifL]źyc
a (szcfe|ny b|. Użupełnianiepolcji pEez sub5tancje
lazie dojlfewana, takżeVlt€ d y. gdyszcfe fny), któle uewnęvzniają slę W zapa e. dzia|ającechondrcochrcnnie
',wyg|ądajq
fdrowo,''W Wynku tegÓ n ach i bÓ|aĆh dodatkowofwiększajQ od wie U |at takźew medycyne |udfkiej
'rięta
HD n i e r ofw i jas i ę s p o n ta n i c z n i el e, c z
znanesq i stosowanenaturan€ ! dz a|a.
dopierow czasie pierwszych15 m es ę' W obydwuWypadkachchrzQstkastawt jqce na stawy substancje' Które ozna.
n e dorosłado obciazeń,powstająna nią cz ane są j ako g|uko z o aminogk|any
I nn ymcz ynni ke r tnwo rf e n ]sai ę H D j e s t najpie|wrna|e,następne coraf Większe (GA G)'o dr Óż nias ę siar cz ano we(np '
nad me r n e w z boga c e n i eW wa p ń ' U b r y s y ( p ę knięc]a),
któr e pr z echo dfqW Chondrotinsulfat)od n e siarczanowych
perwszym moŹ
zwięfkl wapnia (wapno d a szczeniąt)' stan zapa|nyi fab iŹniajqsię' Pon ewaŹ (np' kwas hya||onowy);
j
e
s
t
pod
Do daw an€ w apn i ad I a s f c z e n i a t
te obszary zapa ne sq
wzg ędern na wzbogacaćkarmę' co fnacznie Ula
hodowcai naby.wcazwracajqtwagę na
to, aby w idea nym wypadkuoboje r ro
dzi có Wby| iw o| n io d d y s p |a z j il'u b te ż
by i s kl as y, fi kow arn n i e wl e k m s t o p '
niem dysplazj. Ta klastikacjajest prze'
p|owadzana
fa pomocqfdjE' rentgenow.
ski ch .obok r adi ol o g w
i b a d a n i a c hH D
na|eżyzawsze wtqczyĆocenę ,'spręży.

lESlECfNl(Nr15 M/RZEC2ooo 31

tWiastosowane. ZnacznejIoścsiarcza. ży utlzymaniuchrfqstki'' Po wtÓre ha
nowychGAG możnawykazaćspec]any. mowane tych enzymów po|epsza rów
mi metodamiWchlzqstce' Poprzezspe n eżjakośĆpłynustawowegocja|netraktowane GAG wyodlębn]asię Kornórk chrzqstk tworzqw ploces esta.
rzenia więcej Kelatansu|fatu.ktÓry Wy.
f surowca chrzQstki możnago fastÓ
sować do p|odukcj wysokoskoncentro kazuje fnacznie mn ejszq fdo|nośćdo
wrazaniawody jak chondroilsulfat;nawanychplodL]któW,
]ak np, granuat'
Do dzsi a] ni e kt Órz ya u to r z y ta
. k z € n a stępstwemtego jest równ eż tutaj łam
poprfefzmniejsfonąza
podstawiewieIokrotnego
l1]niczńegoza' IiwośĆchrząstki
stosowana opisutaskulecfne fastoso. WańoŚĆwodyW matrycy.Dodanychon
wan e ekstraktówf chrzastk U młodych droit nsu iat moŻefwiększyćzawartoŚĆ
WodyW matrycy'a zatem &9kszyĆ e|a
starszych psów' N ektóre pUb kacj€
wskazu]ana to ze skltecznośćjestw]ęk stycznośćchrzęstki.
chonsza. gdy]!ż W mlodymw eku wfbogaca PrÓbyfe spec]an e przygotowanym
podstaw
fastosowania
GAG
drojtisulfatem
Wykazały
tlop
zm
tkanki
się GAG. U
e ż adw i e zas adyf ! n k c i o n o wa n i ao 'b ] e chrfąstk ' tfn' chondroitsu iat Wzboga.
zasadydzjałania
baz!]ana odpoWiednirn ca| się w chrzqstce'chondrot su fat po
w oko
w cfasie podparc]uobronyWłasne]cia. dawanydoustne]est bioakt}Ąvny
75%
za|eżnoś.
od
cfystości)'
wy
|o
Iw
jest
z rcguly1 dawka dz]en
N4avycask]adasię w dufej m erfe z pod. starczająca
W ięksfadaw
stawowegorusdowana' ktÓr€ zawera n i € . G o dnaz a]ecenlaj est
proteinyi GAG oraz wody.W przebegu ka na poczqtek'gdyżw ten sposób szyb
za pa| e na ch r z ą s tk G A G ( s z c z e g ó |n ] e cie] osiqga s ę wystarczajqcypofiom W
'
ne
z w iększ enie
daW kine
Chondroitnsulfat)zostajq wypychanez s ta wi eGenelaI
Wiązaniaz prot€ i nami przez lÓżne erzy ]est godne po ecenia' gdyŹWynikiz re.
my uczestnczęce w procese zapa|nyrn' gułyn]e sta]ęs ę |epsze.a może]ednak
Wcn sposÓb vac się waltoścoWqma wystąp ć WfdętośÓ
' Nie znanedo tej poty
trycę' ktÓrej głÓWnafunkcjaiest Wiqza nne oddzialywanlauboczne przy fgodnie wodydo odż'ĄViania
komÓrekc|rrzqs|' nym f zalecenlamistosowanu doustygyko samno gyka
ki i do pr r e ci w d z i a l a n i au d a r o r ng d y n y m s i a r cz ano w ych
chrzqstka sta]e się łam|Wai sk|onna nÓw'
do tworzeniafys. Podawaniechondroit.
tych enfy
su iatu hamuiesię Większość
mów n szczqcychmat|ycęa zatenrsłu.

oplÓcf genetykitakżeż'''/venie
młodegopsa ma decydu]Qcy
Wpł}ĄV
na
wyksfta|Ćenie
się degenerujqcych
chorób stawów szcfegó|ne na|eży
&racać lwagę na przedawkowanie
faopatrfena W wapń witamnę D3,
gdyżdużeuszkodzeniasfkie € i u z
Wiekuszczenięcegotowarzyszqpst
przez ca|e życiei mogę być często
korygowanejedynie chirurgicznie.
Ponadtoza eca się podawaniesiarcza
g|ykosanigykenóWd
apo|epsze
'rowych
kondycjtkank chrzęstnej,szczegÓ.
'ria
rie u psów z f|ymi pledyspozyc]arni'
żetwo.
K]ka nowychpub ikacjiWskazało'
rzenie się ciężkichchorób stawÓw fo.
sta]€ co najrnnei opóźnone plf€ z poda
ka'
waniesiarczanowlchglukozoaminogl
nÓW Ponadtogukozoamnogikanymogą
przekazaćpsu diugi 'ruchorny''Żylvot'
TypowymobrazemobjawówHD sq skrę
cone do Wewnqvzstawyskokowe połą
Ćzonew Wah|]Wym
krokem

Th.,,,acżenże
wiesłau zlemecki'
KonsuAant
df t'.,b ,Jąn s,ernbied.ą

staw biodrowypsa. HD objawias ę anatornicf.
nle plfezto, żepanewkastawu]główkatda nie
pasL]ją
dokładnie
do siebie'

przef ch|fęstkę .'hyainen'' która
P|zekrójpod1|żny
odzanczasię sfczegó niedUżqfawaltoścla
Wody
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GENOWB SRODOWTSKO,
TESTY
psychometryczne
( B u etyn Briarda
lak miałoWpłylvna jego psychikę' |na. TESTUPSYCHOIVI.
aFesty
prfysłowiowahośćniezgody czej będzie zachowywa|
się pies NT5TESTYPSYCHOMETRYCZNE
WE
IwzbudzalawreleemocJ wsrod miesfkajqcyWb|oku'gdfie od szcze. FRANCJI
psy
grupy
na
dwie
w
)drieli
'
właścicie
i psów z ras pod|egajqcych n aka spotykaduźqi|ośćudzii po za|eżnościod
tegojak pies bytwcze.
tyrntestom. Jedn sA za ich zniesie fnaje lóźnefapachy,gdz e sŁofowa śniejszko|ony.
Jeże|iprzeszedłszko
niem, drudzyza znacznymułatwie nyjestza szczekaniena sqsiada'a |enie obrończe to czeka go napad
n em' a inn za przyjęciem
takichte inaczejpes mieszka]qcyw
domkuf pozorantai koniecznośó
zatrzymania
stów jak w macierzystychkrajach ogródkem' gdziekontaktz postron pozoranta.JeżeIpracowalzowcami
jest znacznIe
0anel rasy.
nym ]udźm
ogranlcfo to czeka go stado oWec' które ]nusi
po!łlnny
Jak naprawdę
wyg|ądaćta. ny,a obcy vaktowanyjestjak ntruf, fagania.' oIazwykazaÓsię karnoŚciE
qcyterytorium psa. Możemy oraz posłuszeństwemznajomośc
k]etesty? czy na|eŹyprfygotow\Ą^/ać
q
narusza]
psa do testó!.Jczyteżn e?
poddać dorosłegopsa calemu fe. komendpasterza.
Argumentujes ę żen e przygotowa. stawowiróżnorodnych
testóW a|enie TestyWe Francji'które lwfg ędniajQ
nie psa do testÓW da wartościow uda nam się rozdzie|ić
reakcjizacho. zarÓWnogenotypjak i wpływypofa
genetycrnleod genetycfne,nie są prfeznacfoned a
sfy oblazjego psychiki'ukażeje.jrze' waniauwarunkowane
cfnv ste za ety lub wady.Ale co to nab}tychpod Wpływemotocfenia i psóWnle szkoIonych'
fnacfy ne przygotowany,
surowy działaIności
cz|o\'vieka
ś!,viadomej
Iub Nikt nie zaprzeczażeowczarekfran.
pies?Trzymanyw
rzolacjido
15 mie nie.
cuski Brlard]eśt m łymrodznnym
s acażycia'aż do chwil przeprowa D|ategoteż,]eżeIitych leakcji nie psem,tak samojak boksefjestpodzen a testóW?Przec eŹna psychikę moźemyrofdzie|ić,to psy poddawa godny i zabawowy,jednak zaróWno
nie ty ko składajasię geny'a|etakże ne testom'w obrębierasy'powinny Brlardwe Franclijak
ibokserwNiemśrodbwisko,Wychowanie dofnane byćocen ane f tej samej pelspekty czechmus] wykazaćsię na testach
dośWadczenia'To Wszystkonadaje Wy' Po skie testy d|a psó!ł uż},tko tak m samym stopniem wyszkole'
psu ostatecfnykształtosobowości wychras oblończych(op|óczowczar n a jak owczarekniemiecki,ocena
psychiki'Jeżeizabra ibyśmysfczen
to czypiesjest
ę ków niemieckichd|aktórychsa prze' psychik]i osobowości,
psychometryczne)
dz kiegowilkado domu,to n e cz widzlaneinnetesV
zróWnowaŹony,
cfy n ejest nadm er.
my na to, że instynktprzetrwania przewidujEpróbę WstępnEocenia. nie agresywny ub strachliwy,dokofwycięzygdyjako doros|ypowrócido jaca' czy pies byłprzygotow}Ą/vany
czy nylvanajest na przeg|adziehodoWIa.
natuly'Takiezwierzęnie będziepo nie. Pies' który \łykaże
s ę znajomo. nym'Psy niezró!łnowaŹone
nie po!łin
polować
traf]ło
i zabi]ać.oswojony ścia rękaWa rnusi wykazać się nytrafiaćdo hodow|inefa|eżn
e od
.je. rasy, Testy psychometrycrnedla
W k prędze]będfieszukaó pomocyu WlększapunktacjE'No właśnie
człowieka,niżu swoichdfikch krew. żei się \dykaże'
Załóżmy,
źejeżeIiWpsóW ufj,tkowychmajq ocenić ich
niaków'T€ k jak Wi|cfyca
uczyswoje trakcie przygotowaniapsa przewod \łaltośćuż}tkową,
czy|ipredyspozy.
polowania
potrafił
szczenak
cry hierarchiiw nik n e będz]e
Wyplacować c]edo pracyW służbie
cz|ow]eka'
Z
stadz]e'tak hodowca'a późniejprfe. pewnego,pełnego
ch\q,tu'Wystarczy. pLrnktuu/dzen a genetyki- badania,
Wodnik'ksftałtujepsychikęs!łojego żebazującna kalnoścpsa,nauczy alrybyłyprawdzi\rve'
muszq byćWyko.
psajużod szcfeniaka.Zapoznajego go gnolowaniapoforantadopók nie nane !,voptymanymśrodow
sku' któ
z otocfeniem,z cfłowiekiern,
oswaja zostanie zwolnlony dowolnEko re umoŹ wi maksymane roz\^]inięcie
r rLrchem
miejskimi halasem.Zaba- mendą.Efekt.pieszostajeocen any cech uŹ},tkowyc
h'
Wy dostosowu]ena miarę s ły i do WgrupiepsÓw nie znajacychręka\da, Prf}tocfę s|owa jednego z genety
Wieku psa' Jeże|ibawimy sę ze a punktacjEbędfie znacznieWyższa kóW Nie ma organizmubezgenoty
',
szcZeniakiem
W przeciacaniekija' n Ź gdyby startowałW grupie psów pu' a żadengenotypnie rnożelstn]eć
szmaty,czy gumowejzabawki pies szko onych'N eucfc We,a|emoż|we pofa przestrzennoczaso!!q c qg|o
\ryygryrva
ten ,,pojedynek, to dlate oo wykonana.
Ścia' cfy|iŚrodowlskiem.'','
go, ie nle wykorrystujemynasrej
Testypsychometrycznewe Francji Znacfy to, że istnie]eWzajefińaza.
prfewag flfycfnej'Właśn
e te zaba. dIaowcZarkówfla ncusk]chBriardów |eżność
wpłylvóW
organizmóWi śro.
wy umacniajqw nim przekonanie
o są ułożone
d a psóWszko|onychi dow]ska naczejmóW]qcnawetzwie.
jego Własne]si|e' wyrabiajqodwagę opróczpsych]kioceniajqteŻWaiory rzę o najlepszymgenotypie,W złym
wo ę wa ki o łup.Tak samo środo uŹ}tkowe,
czy|itojakpies potrafipra. środowisku,nie Wkaże swo]ch po
jakim
wiskow
będziedorastałbędzie cowaćd a człowieka.ca'arta próba tencja|nych
możliwości'
Koń wyścigo
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wysamymrodowodemn e pobiegnie,
jeszcze czynn!
muszq byćspełn]one
ki poza genetyczne- trening,dobra
karrna,op eka(zaniedban
etreningu
u dwu|etniego
koniapełne]
krwlan
gie skiej' podczasktÓregoWyraba s ę
prędkość,
spowodujeżekoń ten już
gdy
n
n e WykorzystaW pełn swoich
Wyścigowych
możiwośc]).
odwrotne,
zwierzęo niskie]WartoŚc genetycf'
nej, nawet w optyma nych warunkach, n e doróWnazwierzęcu o Wy.
sokiej wańośc genetyczne]W tych
samychwarunkach.
Wn osek nasuWa się sam' Psa uŹy'tkowego
naIeŹy
szko|ić.czy ] st\łorzyćmu optyma|ne
Walunk' tak aby Wydobyćf niego
potencjałcech u4,tkowych
najwyŹs4/

i dopiero wtedy przepro\ładzaÓte kierunkllipomagaćWdoborfezwie
sty' cóż moźnapowedz]eĆo jego rzqt hodow|anych.KaŹdyWłaścicie
pledyspofycjachuż,tkowych'jeżeIi psa uż}.tkowo.obrończego, jeżeI
nie możnaocenićjegopracyUż}tko- uważażetestysq niepotrzebne
nie
Wej' W hodow|i,każdegogatunku musiprzystępować
do n ch, ani roz.
fw erzęc a' przyocen]ewartości
użyt. mnażaćswojegoczworonoga.Pies
kowejsprawdzasię niejego pledys ma byĆprzedeWsfystkm jego przy.
pozycje,a|emaksymane możiwości jacie|em towarfysfem.Będzieto
przyzapew ty|kof korfyścq d a hodow gdytra
badanejcechyuż}tkowej
n eniu fwierfęcu optyma|nych
warun. fiq do n ej naj|epszepsy właścicie
kóW Jestto fasada oparta na wie]o- którzy dołożqna]większychstarań
'
|etnie]pracy genetykóW'hodowców aby jch psy hodowlaneprzeszłynaj'
na które] bazuje kaŹda profesjona. trudnielszetesty psychometryczne.
na hodowa. Rozwójhodow fapew.
ni dobór osobnikóWo doskonałym
genotypie,rozwiniętymw sprzyjaja
cym środo!ł
sku' Testy rnajaspraw
inż. zootecb.
dfaćcfy hodow]a
zm erzawdobrym

BEATA BANASZAK

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

vlĄ;l!,a,F:;'ft!fi

Przed rozpoczęc
em seminarum
zaprosiIiśrny
Jana Totha, który
Wyrafł chęĆobejrzenia pracy na.
Psa
oblończego'
szych psó!! na ś|adze,na zajęcia
sze seminariL]m
Szkolenie zostalo zotganizowane Węchowe psóW z oddziału Wro.
przez zwiazek Kynoogiczny w clawskiego . Na treningu obecne
Po]sce oddfa| we Wroc|a!ł
u i byłytrzyowcza& n emieckie'owcza
zakończyłosię egzamnem Iicency.j rek francuski Btiard , owczarek
nym pozorantów'Trzydno!!e semi kaukask . amerykańskistaffordshi
narium obejmowałozarÓwno pracę re terrier i czeski wilczur. Psy byly
f psem obrończymW fakresie na rÓżnymetapie zaawansowania.
jak Naj|epsfąpraca na ś|adfeWyka.
obrony ś|adui posłUsfeństwa
'
i szko enie pozolantów. semina- fały się Briald F]estaLa Luna i
rium prowadziłszko|enowiec ze owczarek niemiecki Nuka , któla
slowacji Jan Toth doskonały fa. została dodatkowo Wyróżnona po'
chowiec'który niejednokrotne sam chwałq Jana Totha za idea|nei
startował,
a takżeprzygotowllałz+ perfekcyjnezaznaczanie przedmo
WodnkóW i psy nie ty ko na zawo tóW W pozycji,,sad,' ' Br ard Wyko
dy krajo!łe, a|e na fawody Wy nał poprawne ś|ad ]ednak po
'
żsfej lang m'in' na M stlfostwa dojśc]udo prfedmiotu odwlacał
Swiata Psów obrończych W N trze się do prfewodnika dop ero sia.
dał'Ten błqd]ak WyjaŚnł słowacki
seminarurn wrocławsk
e zorgan' szko eniowiec spowodowany był
zowane bylo dla wszystkichzainte- prawdopodobnieocrekiwanem od
resowanychszko en em sportowym przewodnika nagrody po znalezie
psóW obrończych.d|atego też niu przedmiotu.Na koniec lan Toth
oprócf poforantó!łplfystępujqcych omÓWiłdwa rodzaje pracy psa na
gościIi.śadfie-Jeden praktyczny, spotyka.
do egzaminU]cencyjnego.
śmyuczestnikóWzarówno z psam ny u psów po|icyjnych'gdfie pies
jak i bez nlch
pracuje szybko ' często węszEc
górnym Wiatrem'od tak ego psa

t|opiqcegowymagana]est przede
Wsfystkm skuteczność'W drug|m
sposobiewęszenia,jaki !łymagany jest na zawodach sportowych,
pies musi iśówo|no ró\łnyrntem.
'
pem z nosern przy samel f emr,
W podsumowaniu
lan Toth powe
psy'
dzial że nasfe
oprócf .jedne
'
go, llykazywałyskłonnoŚćdo pra
cy bardzejplaktycznej'
niżsporto
Wej ' Stw erdfił także że mimo
dwóch poplawnychś|adów,Lrcfqc
starymimetodami, nie os qgniemy
|€ p szych efektóW.
Po zajęcach Jan Toth udał się z
nam do Wroc|awskiego ośrodka
sfko|enia psóW,gdzie of cjalnie
otworzył
| seminariumPsa obroń
cfego' Trochę obawiaiśmysię o
flekwencję na seminarjum, gdyż
W tym samym czasie odbylvałys]ę
W Białymstoku
MistrzostwaPoIsk
|Po
okazałosię żeza]nte.
'jednak
resowanie bylo duże i miei śmy
W]ęcejuczestników niż zap|anowa
|śmy(czternastu
kandydató!łna pG
zorantów i dwlldziestu ucfestni
kÓw).
Po krótkim powtaniuuczestników
i przedstawieniu programu zajęć'
na pac zosta ko ejno poproszen
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kandydaci na pozorantóW' Pozo podjęciapokarmu z ziem,a jej najlepsfej am. staffordshireterrier
ranci musie|i zademonstrowaÓdo róWeśnczkaNuka dopiero po dluż kl Mili - Mimo pomocyjednego z
wo|nq pracę obrońcfq f psem. szej chwiIi namowy spróbowała uczestn]ków w Wyzwo|eniulęka.
KażdyWystępbyłszczegóowo punk. smakowitq paróWkę na śladzie, Wa,musiałon przyznaćzwycęstwo
towany i oceniany ptzez Jana jednak przy każdym kęsie trzeba Mi|ce która zeszła z p|acu z
'
Totha'Po zakończonej pracy pozo. jq byłoupewniaćże możego zjeść
jeszcze tego samego dnia odbyrantów i plzelwe na obad na . Niestety , to zachowaniefostalo
p ac wchodzilluczestnicyz psami , zbyt s nie uwatunkowane
do nie ły się zajęc]a teoretyczne na któ
którfy chcie|i, aby Jan Toth ocenił dawna obow ązującym ćwiczenierr] rych mog]śmyobejrzeć na Video
ćWiczeniaf pos|uszeństwa] udzie|il w PT ,,ne podejmowan
em pokar pracę niem eck]ch poforantóW, a
ewentua|nych
WskazóWekdo dal mu z ziemi",Jedynym pociesre także M strzostwa świata PsóW
sfej pracy treningowej.Z oddfiału n em d|a prfewodnikóW
candy i oblończychz Ntry'
Wrocławskiegozaprefento\ryał
się NLrk jest to' że każdyz nch ma Trzeci dz eń sem nar um rozpoczął
owcfarek francuski Briard - Fiesta jeszcfe drugiego młodsfego psa ' się od dou/one] pracy pozorantów
|a Luna . PosłuszeństwoW ]e] którego rrożnabędf e przestawić Tym razem pororanc museli wy\łykonaniu bardzo podobało się na naukę ś|adLlrnetodqna po. kazaa sre wyczuciempracy z psem
słowackiemuWykładowcyi tu nie karm,
W różnyrnWeku
z różna psy'
mial żadnychzastrzeżeń. Następ Po ówiczeniach z pracy Węchowej, ch ka ' ]an Toth podkreś]
| jak
jest
plac
plawdłowa
Wykład
nie na
wchodzili uczestn cy z ]ana Toth miat klótki
na Ważna
ocena psy
psam do pracy obrońcfej . Psy ternat pracy pozoranta na IPO I, ch ki psa , aby pozorant mógł do
praco\łałyz Iicencjonowanyml
po
Po ||i |Pol||. Późniejpokazałjak braĆ odpowiedniq metodę pracy.
2orantamiN4ichałem
sfalcem i Ada powinnawygqdać przepisowapa| Wyjaśnił
żeW pocfqtkowymetapie
mem Domańskim' Jan Toth po ka ijak si|ne mogq być uderzenia srkolen a to pozorant mus do
każdymwystępieomawiałpsa i w fa eżnościod stopnia |Po ' Plfy stosowaćsię do psa,a ne na
jego prob|emy.Najczęstsfe k|opo. tej okazji okafało się że nie odwrót tak np.; psu f egmatycz.
ty zwiazane były z nie puszcza. Wszystkiepałki prfj,wiefioneplzef nemu pozoTantmusl ,,przekazaĆ
nierń rękawa na komendę prze. pozorantów nadajq się do pracy z adrenaliny",a psu niepewnemu
zasadę nie narzucać twarde]i zdecydowa.
wodnika . slabym chw!,tem lub psem . Jan Toth Wyjaśnił
psa ' Jak !łażnajest dz ałaniauderzeń pałkq' Zb\,tmięk. nej postawy'Zasadniczymbłędem
nerwowościq
poprawna praca pozoranta zade' ka pałka sprężynujacudelza koń Więksfościpozorantówby|oróWne
'
i fróW
monstrowa|nan] doskonały pozo. có\dkq W miejsca nie dozwo|one' traktowaniedoświadcfonego
rant Micha| sza|c pracujqc z czyli na brzuchu psa, Przed przy- noważonego psa jak i młodego
Briardem.Prob emem genetycznym stapien em pozorantóW do pracy psa, którego naeży dopero ukiejak Ważne runkować na plawidłowąpracę
owczarkóW francuskch zarówno jesfcfe raz podkreś|ił
jest
jest
jak
pozorant
pracujacy
f ooronczq'
BriardóW
Bauceronów
aby
'
wprawdziemocny, lecz ply,tkichwyt psern na egfam nacn, czy na za- Po zakończeniu placy pozolantów
' Michał szac pokafa| nam że wodach placował równo j obiek. I podsumowaniuocen z ttzech
przez umiejętne podane psu rę tyrnie z wsrystkimi psami.Po tym dni Jan Toth dopuści|do fina|u
kawa można skolygować tę Wadę WykładzieWchodzącyna p|ac kan pięciu pozorantów, którzy musie|i
i uzyskać pełnychw}t taki jak U dydacl na pozorantóWmuse|i wy wykafaćsę w pracyf psami na
'
q pracy prfy |Po |.Psy z którym] poforancl
kafać się znajomośc
dobregoowczarka n emieckiego.
Drugidzień sem narium lozpoczqł |Po |' Prfed ich występem pozorant pracowaito młode,ae bardzo
na dobrze zapow]adajqcesię owcfar
się od pokazu nauki ś|aduna MichałSza|c zademonstrował
pokarm.
dobelmanie , jak po\łnna wyg|a. ki nlemieckieCorsa,Dakari Anda
lan Toth pokazal na prrykladzie dać prawid|owaprara z psem na z Torunia Ferger z Białegostoku,
'
swojego 4,5 miesięcznego Wi|cza |Po|. Po omóweniu p|acy każde. sony z Wrocław]ao|az Frcd:| z
stego owcfarka niemieckiego jak go z pozorantÓw i przelwie na Konina.
powinna Wygqdaćplaw]dlowa pra obiad na p|ac Wszedłpozorant z słowackisfko|eniowiecbardzo dro.
ca na śadzie' Następnie'każdyf IicencjE Wiktor Kubiak ' którego biafgowo oceniał pracę fina|owq
uczestników,pod okiem Jana To' mog|iśmyobser\łowaćw pracy f pozorantóW. szcfegó nie, zwracal
tha , mógl spróbować te] metody' różnyrnipsami' . Na fakończenie uwagę na iIośćdopuszcfaInych
Ta metoda okazała slę od pierw zajęć praktycznychna p|ac ćWiczeń uderzeń na |P0 || sposób trfy.
'
szej chwili bardro skuteczna przy Wszedł sam Jan Toth , koie]no mania rękawa ] prawidłowąpo.
psach do trzech |at.Sześcio|etnia pracujqcz psami uczestnikóW.
Na stawę oraz dobrą pracę pozoran.
candy - amerykański staffordshire koniec słowacki szko|eniowieczo ta, Po zaliczeniuegzaminupraktenier, nie dała się plzekonać do stal poddany '' próbie siły,'naszej tycrnegou lana Totha i teoretycz
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nego u sędziego Tadeusza Rosz.
kiewi.za z Pozna| a icencjęotrzy.
mal : l\4ariuszRyndak, Dariusz Ple
trzak , Krzysfof Brzosknlewlcz,
Wa
demar Swiderski, Zbyszek BalcerczaK.
Trzy dni seminariumPsa obroń
cfego przekonałynas, że takie
sfko|enia sq potrfebne i posfuki.
Poprzez ścisłykontakt z naj|e}
szymi szkoleniowcamizaqtaniczny
rni moŹnaporównać i udoskona
|ać nasze metody szko|enioweaby
były skuteczne efektylvne' Jak
powiedzialJan Toth ....polskie
psy
n]e sq gorsze od czeskch 'cŻy
słowackichmajq ty ko fły trening,.

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

Dornańskiemu, WiktorowiKubiako
wi, a przede wsrystkim Michalowi
sza cowi który mlmo odniesionej
'
kontuuji ponragałJanowi Tothowi
prfez całe seminarium
Zwiqzek Kyno|ogiczny W Po sce
oddf ał Wrocław wychodząc na
przeciw olbrzymiemuzainteresowaniu tego typu szko eniami planuje
regularne sem naria szkoleniowe
psóW

Beata

Bąnaszak

Zuiqzek Klnohgiczn))
u Polsce o/|vrocłąu

t|istrzogtwaświatalPo

Stockerau$12 wrześnla
1999 rcku

s t o c kerau ' małe a us triack ie Wieczoremtego samegodn a odbyło czołówkizb|iżonedo doskonałości.
położone
mr.i'steczko
25 km od s ę w haIi sportowej obiektu Kró|owałybardzo sprawne w placy
Wiednia był o orga nzatore m Ioso\łaniekoIejności
startu' Było owczarkibe|gljskiema nois (aż6 W
N4strzostwśwata |Po' Zawody gorqco iduszno z powoduawali pierWszejdzies qtce). Szybkie .
o d bywaly sę na niew ieIkim, k ]matyzacji.Na stołachznajdowały znakomic e \łspółpracujq f
mieszczqcym
2500widzóW
stadione się fIagi poszczegó|nych ekip' przewodnik
em prefentujQ
doskonaly
'
miejsk]m'
Pogoda.jak
w środku
Iata Prowadzacyoso\ń]anie
rozwijał
kartki sty|i tempo wykony1rvania
rozkazóW.
. 25.c'dusznoi gorqco'Pub|icznościz numeramiiprfez
rzutnik Wyświet|a|
Jestto rasajakbystworronado tego
niewiee,jaknawszystkch tegotypu na welkimekranienumerystartowe,typu zawodów' choć Wedługopin
irnplezach.
Wokółha ] sportowej'
na a następne' przygromkichbrawach, specja|]stóW
nadajesię ty|kod|aosób
masńachf|agna|odowe
24 państw' w|ęczal n umery
slarlowe f dułrn doświadczeniem
Wukładan
iu
którewziętyudz]ał
w mistrzostwac
h, uczestnikom mistrzostw. Mikrofon psÓW o tak duŹymtemperamencie'
a wŚród nichnasza'Wystapiło
100 prowadzacego]osowanie chalcza| Moimzdanem owcrarkiniemeckie
z awo d n ików| 46 ow czarków niemilosernie gdybynie ekran,nikt sa naj|epszqrasq użytkowq,choć
niemidckich,
44 owczarkibelgijskie by nie Wiedział.jaki ma numer mogło się Wydawać,że rasa ta
malinois,
3 sznaucery
olbrzymy,
3 startowy.o godfinie 1a odbyłosię przechodri pew en kryzys pod
dobermany,
1 owczarekbe gijski uroczysteob,^/arcie
M strzosi/vSwiata, wzg|ędemużyikowośc'
W pierwsfej
tervueren,2 rottwelery i 1 bouvier 10 września
odby|osię spotkanieW dzlesiqtce zna azłysię 4 owczarki
desFlandres.
Ratuszu Miejsklm,zorganizowane niemieckie.
9września
odby|się oficja|nytren
ng prrer burmistrzamiasta Stockerau, Na da|sfych m elscach up|asowały
płyciestadionu(po 5 WspotkaniuWfięiudziałde|egaci
na główne]
Fc|, się| owczarek be|gski tervueren z
minutna każdego
zawodnika)'
Ekipy, szefowie Komisji Szkolenia oraz Francjif ajqc21 |okatę,loth^/ei|er.
30
które mogłysobie pozwoić na oficja ni gościez 24 państw, które |okatę, bouviel des F|andles ' 50
już uczestniczyły
przyjazd'
wcześniejszy
trenowały
Wmistrfostwach'
Iokatę'natomiastsznauceloIbrfym.
0ddwóchtygodnnapł}tach
bocznych A teraz o samych zawodach, 60 |okatę,a dwa pozostałenie
s t ad ionu S t o ckerau. By ty to Wszystkieeklpy mlałymoż|iwośćzostały sk|asyfikowane' w tym
zawodowedrużyny
z l'JsA,Japonii, oficjaInegotreningu na Ś|adzie' Wicemistrf f ubiegłego roku;
Niemiec'szwajcarii oczywiścleNaszemu fawodn]kowiosobiście dobelmany
nie
zostały
Austrii.W składnaszejskromnej Ułożyłem
dwie ścieżkiś|adu'Gump sklas)'fkowane.
ekipywchodzili:
stanislawDqbrowski pokonał je baldzo dobrze, Nasf zawodnik'stanisławDqbrowski
z psem rasy owczarekn em ecki potwierdzajQc
znakomite (f oddz]ałuWarszawskiego)z psem
GumpForest
Traho'tłumacfka
]oanna przygotowaniedo tej konkurencji. Gump ForestTlahozostał,jakodrugi
l\lilewska.Kuncewicz
i pisfącyte Poziommistrfostwbytbardzo\ń]ysoki' w historii kynologii polskiej,
s ło wa st anis ła WAbła moW ]cz.psyrnakomicieprzygotowane,
wyniki sklasyfikowanyna Mistrzostwach
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klerunku,za co otrzym# przef Zarzqd Główny ZWiqzku
śWata |Po.Zajqł67|okatęna 1o0 w powrotnJ,m
Pol sce,
staltujqcych'Gump Forest Traho 8 pkt. karnych.ogó|ny obraf pracy Kynologicrnego w
UzyskałnastępujqceWyniki(na 100 sprawiałzłe wrażenie.Natomiast arganizatorfyprzeznaczylidla ll
punktóWmoż|i\łych)
: pracana ś|adzie obronabyłabardzodobra'sędziowski WicemistrzaSwiata, zawodnikaz
- wynik bardzo dobry w prredzlale komentarzdo ocenynie pasowałdo H szpanii, Perera Jose G. Garcii.Po
oceny doskonałej 92 pkt.. ilośc punktóWufyskanychprfef WlęczenIu mu pucnaru przez
posłusfeństwo 73 pkt'' obrona80 Gumpa' Pies pokazałbardzo dobrą PrfewodnlczEcegoKomisji PsóW
pkt' Moim fdanlern, a takżelnnych pracęobrońcfqgłęboki
chwyt'bardfo t]ż),tko\łyrh
Fc| Eberhardastrassera,
'
'
że to
osób' byt to bardfo dobry występ, dobrze przesfedłpróbę odwagi i podsfedłemi pow]edziałem,
którego nie oddaje da|eka okata' rnoże tyIko nieco zbyt s1abo polska organizacjakyno ogiczna
się prfy namiocie. Ufundowałatę nagrodę' na co
Gump to miody p es, na odszcZekiWał
mistrzostwach byt jed nyrn r PodsumowUjqc'owczareknlemiecki HiszpanodpowiedziałPo onia, a
najmłodszych
uczestnlkóW.Brak mu GumpForestma dużeszanse'jeś|i potem po po|sku dz ękuję'
jeszcze obycia na tak wie k ch będze c47niłstałepostępy'znaieŹć
się
dua negoMistrza
zawodach'
Najtrudniejszq w pierwsrejdwudriestcenajlepsrych l okatait}tuł|nd)łV
konkurencję pracę na śladzie psóW oblońcfych na świecie' świata: chr stian H nteregger
piesNelsonduColombphie
poziomie' stanisławowiDqbro!łskiemuna eŹĘ (Austria)i
Wykonałna śWiatowym
sędziowan1ebyłobardzosurowei za się glatu|acjeza dobry występ na
śWata'
I Lokata tytu]| Wicemistrzaświata:
minima|nebłędyWpracystraci|8 pkt' lv]istrzostwach
(za n eWe|kie zejścieze śceżki 3 zawody odbyły sę zgodne f Stan sławKubant(czechy)pies Ano
pkt' karne, fa położeniesię na rrarmonogramernczasowympod od Vlasimskle brany owczarek
przedmiocie 2 pkt. wzg|ędemtechnicznymimprezabyła n emiecki;
wytropionym
karne' fa m]nimaIny łuk za batdzo dobrre przygotowana, ||||okatai ty,tul||WicemistrzaśWiata:
fałamaniemna drugiejprostej. 3 pkt. Natomiast pozoracjana próbach Perez Jose G. Garcia(Hiszpania)
karne)' ogÓ|ny obraz pracy ocena oblończychbyłatyiko poprawna. pies Rany-rna nois.
cfołowychpo sklch Dr!źynowo:
I nIiejsce Be|g]a;
doskona|a,
ogó|naocenaz pracyna Umiejętności
Gorzejbylo pozolantóW,molm zdaniem' są ll miejsce- Szwajcarla;
ś]adzie.
ocenadoskonała.
lll miejsce- Czechy.
f posłL]sfeństwem.
Na Wynk w te] lepsze.
kon|$rencjidużyWpł}ĄV
miałamała l\,4istrfostWaskończyły sę 12
psychczna stanis|awa Wlześna'
Przed of cjalnym
odpolność
Dqbrowsk ego'
który
był zakońcfen em odbyłsię pokaf psÓw st anis łau, Abłamou,ic ż
l,,.źc ,o.l iczqq, Gk,,|,ncj
przezcałyczas pobytu po icyjnych' Na zakończen e
zdenerwowany
prfedefi oWa|ypo
na zaWodach' Pies pracoWał Wszystkiedruźyny
KOr! i sj i Sz kole n h I's.tui
i po oficjalnych
netwowopodcfas pracyprzynodze, stadione
odbyłosię Wręczenie
Przy apoltoWaniu przez niskq przemówieniach
przeszkodęnie pokonałprzeszkody naglód' Pięknypuchar' ufundowany
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chanpionów
'Leonhard schweike|t (D) PsY: kl': n|,, jun', otwa|ta'
'ż'tkowa' chanpianÓw
. Flanz.Pet€ l Xnau|(o)
sUKl: kl' n|, ' jun.' otwarta,uż'tkov'/a,
. Malek czerniakowśki(PL)PsY' suKl: kl,: szczeniąt,młodzików,weteranów
oD|aty za zg]ÓŚżenio:
pierwsrypies (z katalogiem)
40 zl
.kaŹdynastępny(bezkata|ogu)
30 zl
do kasy sfczeniąi ( 69 mc' )
befpłatnie
do k asyWeteranów(pow a |aI) bezpłatnie
-wdni wystawy (m każdeśopsa) 60 zł
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Do napisaniategotekstuskłoniły
rnnieWywody
ledaktola0.N' (p' M. czernlakowsk
ego)Wkwarta|niku
3/
98, a mianowiciejakie
sukisq wartościowe
dIahodow|i'
Zostało
tamnapisane,żenajepsfasukato taka,któraW
jakimzostałapokr'{a'zgadzamsię f tymty|koWtakimprfypadku,
pełniprfekazuje
potomstwu
typreprodulttora,
jeże|isukaktórqchcemypokryćWybitnym
reproduktoremjest
miernejjakości.
Myś|ę,
żeWtychsprawachpowinni
wypowiadać
się hodowcy,
którzyjuż
i lobiqciqgłepostępywjakości
cośosiqgnę|i
swojejhodow|i,
a nieteoretycy.
progrestfn.uzyskiwaniew
pokoeniu|epszychjakościowo
osobiśc]e
uwaźam,
żew hodow|i
najważniejszyjest
każdym
'
fwierzqt.JeżeIiktośhodujepianowoi prfyjqł
do któregodqŁ to \łybierajqc
typo\łcfarka
reproduktora
We co by
chclałnimpoplawić,
a|enienisfcfqctegocojużosiqgnqł.
podfie|ić
|dqct,mtokiemmJć|enia
chciałbym
slęzcłte|nikami
moimispostrzeżeniami
co dopojęcia
,,hodowca'.
postępy,
za takichuwaźam
tych,którfyWoparciuoWłasny
materiałl
odtrzecego,czwańegopoko|enia
robiqciągłe
nlekiedynawetmałymi
kroczkarni'
Wplowadfajqc
krew.Abyniebyćgołoslownym,
świeża
chciałbym
na p|zykladzie
już'suki pokazaćjak możnaufyskiwaćko|ejnepostępynie tracqctypui podobieństwa
rnojejbylej'nie Źyjqcej
protoplastki.
VicoV'HuizeHuindonk
\
BoAWojBas,lAxAMis-Mar-.......-

D]ego
ze spręcowa
XARAMisMar

\

Piro|V'
Kronensee
SAWAt\4is-Maz

W Po|scejestty|kok IkuhodowcóWktólzymogqposzcfycić
s ę zaznaczeniem
typuWłasnej
hodow|i'
opartej
placy.Nloźemyto
gdyWdzacpsaw ringu,domyś|amy
nadługo|etn
ej ciężkiej
ocenićWóWczas,
się zjakiejpochodz
hodow|i'
n e fgadzamsięz autoremw/Waltykułu.
ReasLrmujqc.
Uważam,
żehodow|a
będziemiałapostęp'jeże
i sq
genetyczn
Whodow|i
sukiz si nqdominacjq
|iniimatek,oczylvŚcie doskonałych
e iz odpowiednim
charaktelem.
od
wybranego
reproduktora
oczekujemy
wniesienia
do hodowli
odpowiedniego
wyrazurasyorazpoprawienia
tychcech,
potomstlvo,
którychod niegoocfekujen]y'
Bezsensujesthodować
nasukach,którew każdym
miociedajainnegotypu
przypadek'
za]eżnie
od reproduktorajakim
się klyje'Hodowca
takiniema[rypracowanego
swojego
typu,icfyna
W
prrysfłości
postępu,bo niemaonasi|nego
nawetz najpiękniejsfej
sukiz takiego,'przypadku''
niezrobimyda|szego
oparciaWgenetycematek'Z tegoteżpowodt]
od wie|upięknychsuk' któreczęstopokafywały
się na ringach'w
pokoleniach
dalszych
nicwybitnego
niewyhodowano.
Jeszczety|kouwaganatematjakoŚcileproduktorów.
cfęsto' w przeszlości
iobecnie,stykatemsię zopiniq
papiel
(pochodzenie)psa.
poruszany
udfipseudohodowcóW
Źenajwazniejszyjest
Ternatten
byłjuż
kilkakrotnie
na
przez
łamach
biuetynóWmiędzyinnymi
kol'Ziemeck]ego'
któryrównieź
uważa'
żereproduktor
b|iskozinbredowany,
nawetnaZwycięzcę
ŚWiata,a ma]qcywidoczne
Wady'jestbardfie]niebezpiecfnyd
n żten bez]nbredu.
a hodow|i
Jestto spowodowane
tym,żeskumu|owały
się !łnimnajbardziej
niepożqdane
cechyi będziejesiInieprzekafy\'Vał
potomstwu'
mimoto przemyŚ|any
inbredprowadfidoce|u'N]ebędęWymienialtych
oklzyczanych
,gwiazd.,,jednak
potomstwo
sam Państwowidzicieich
naWystawach.
zdarzyć
co plawdarnoże
się i ponichdoskona'egzemp|arz'
a|eraczejtrzeba
to zawdzięcfać
sucesi|nejgenetycznie,
pokryta'
którabyłanim
skierowaópoddyskusjęhodowcówi\łystawcóW
chcialbymte mojeosobisteuwagii spostrzeżenia
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