
owczarek Neńiecki to peŚ' k1óleeo kra] pochodzenia Niemcy Wskazuie tlendy rozwoju tej lasy' Uważam, że to tam musmy
kierowa. nasf wfrÓk' by doblze hodowaó być lznanym ' Pasjońac te] lasy sam sobe 'zgotowa|]taki os'' że owczćrek niemeck 10
rasa na wyŚok ń piedeslż|e w Ni €mczech' To tak iak W motolyfaĆ] ' cÓ loku nowe mode e' dÓskona sze egzemp arze, a Wokół klęcą
s ę sfe]kowie' japończycy, klórzy chcą m eć to co naj epŚze, ńa]p ęknie]sze' KonkureńĆja wśród na]|epszych psów ]est na baldfo
wysokiń pozomie' Poplzeczka ustawona p.zez N emców' jest baldzo wysoko' oeadając pŚy tej rasy na naszych wystawach wydaje Śję
nam' ze jeŚteśmy tuz.tuż' ]ednak' gdy znaidf]emy s ę W ŚtaWĆe psów na andowych wystawach W Niemczech. to (gdy popatrfyńy
chlot'ńyń okień) widzimy tę różn cę' któla nas dze i' 0obrfe ieŚt. gdy pÓ przy]eździe nie wpadamy w depres]e, a|e dop nguje nas tÓ
do da|sze] wytęzÓńe] pracy hodow|anej' To dla nas' hodowcóW' rÓbińy tluńaczen a op sów glup hodow anych i czolóWki pŚów fe
sw atowej wyŚtawy' plzedstawiamy w tabe kach ch pochodzenie aby ńożńa było dopasowćó psy do nasz,", 

"ł|.y",tot ooto"n"xt
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K asy użytkowej psóW ciągda|szy:

SV Bundessiegerzuchtschau
2001 - ciąg da|szy

V1 *ORBIT v. Tronle, SZ 2037762,
P-M 4829, SchH3, !r.  06.11.1998
(*NEPTUN v. Bad-Bol l ,  SZ 1959513,
SchH3. łBABATTE Von Tronje, sZ
195964-0, SchHl), HD normalne,
DNAspr
Bardzo Wyrazisty' więcej niż średni.
średniej kości' praWidłowe ploporcje
wysokości do długości' wysoki kłąb,
dobrze ułoźony glf biet, bardzo dobra
długość l ułożenie zadu' bardzo dobre
katowanietyłu z szeroka pańią ko|a
nową' praw]dłowo kqtowany przód,
wyrównane proporcje k|atki piersio
wej, prawidłowy f ront. AbsoIutnie pra
Widłowe prowadzenie końcfyn widzia'
nez przodu iftyłu' Przydobrym zrów.
noWażeniu bardzo przestrzen ne cho.
dy 2 silnym posuwem i swobodnym
wykrokiem. Syn Neptuna przekonuje
swą prawidłowq iharmonijna bu
dową' c iemna maską iwybitnym Wy
ko]oroWąniem rnózgowioczaszkl.

V2 *DOI\tlNO vom Baronenwald,SZ
2018766, N-P 4142, SchH3, ur.
11.O5.1998 (*HOBBYvom G etscher
topf, SZ 1850356, SchH3 - *THEA

vom Baronenwald, SZ 1951288,
SchHl)HD normalna, DNA spr.
Ś ledn,fwarty'  śledn ej kośc, bardzo
dobre ploporcje Wysokośc do dlugo'
ści' Wyrazisty' Wysoki i dlugi kłab' pro.
sty' sztylvnygrfbiet' bardzo dobra dłu.
gość i ułożenie zadu, bardfo dobrz€
kqto\łany przód' V/yróWnane propor.
cte k atkl plersiowej. Bardzo prawidlo-
we ustaw en e frontLr, proste prowa
dfenie końcfyn' Przestlzenne chody
ze sztywnego grzbietu ze s kutecznym
posuwem i swobodnym wykrokiern.
Zwlacajacy na siebie uwagę' prawi.
dłowo zbudowanysyn Hobby"ego, któ
ryw aspekcie przebiegu ruchu i fdol-
ności prezentacyjnych sta nowi fdecy.
dowane poIepszen e wfg|ędem ojca'

V3 *RICKOR von Ar lett ,  SZ
1975059, L-E 0204, SchH3, ur.
14.10.1996 (*ULK von Arlett,  SZ
1769704, SchH3 '  *GUGIA von der
Kahler He de, SZ 1836673, SchHl)
HD praw e norma ne, DNAspr,
Bardro wyrazisty, bardzodobrre wyp g
mentowany, bardro dobre proporcje
wysokości do dlugości, wlęcej niź
śledn, średniej kości '  Wysok] kłab,
prosty grzbiet' bardzo dobrfe Lrłożony
zad' Prawidłowe kątowanie tyłu' a
szczegó|nie przodu. wyrównane pro.
porc]e k|atk pielsiowej' Plaw dłowy
front' proste prowadzen e kończyn
Widf ane z przodu jztyłu' Przy dobrym
f równoważeniu osiąga przestrzenne
chodyze skutecznym posuwem iswc
bodnym wykrokiem, W stosunku do
loku ubiegłego pies bardzo dobrfe
|ozwinął się' W najwyźsfym punkc e
swojej ka fiery Wystawowej pies pże.
konuje ponownie swą suchośc q i
sztywnością oraz bardzodobrym u|o.
Źenlem glzbetu W ruchu takźe bez
smyczy. Po raz pie&szy wystawiona
grupa potomstwa spełniła oczekiwa
nia.

'  
\ '  $ '  ł i ' ] : ' i ] l ' | ;  ' .11r.""
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Land, SZ 1884800, SchH3, FH -*R0
NYA vom Schloss Runding, SZ
1892009, SchHl)HD normalna, DNA
spr,
Więcej niżśredni' siIny izwarty' pełen
wyJazu' wysoki kłąb' sztywny grzbiet
w LędŹwiach' prawid|owo ułożonyzad,
wyraźnie katowany tył z szeroka par.
tią koIanoWa, dobże katowany przód 

'
normalny przebieg l inl l  podpiersia,
prosty f ront, prawidłowe plowadzenie
kończyn, przydobrym ułożeniu gżbe.
tu ptzestrzenne chody ze skutecznym
posuwem i wydajnym wykrokiem przy
dobrej transm isji Elrzbietem' W najwyż'
szym punkcie swe.j kariery wystawo-
wej pies ponownie przekonuje swo-
]mi często opisywanymi za|etami. Z
wystawionej po raz d rugi grupy potom-
stwa WidaćWyraźnie, że przy Wyborze
pańnela hodoW|anego trzeba szcze.
gó|nie uwaźaó na dtugość podpielsia'
Bardro pozytylvnym jest ba rdzo wlso-
ki udzia|wtejdrugie] grupiefwierzat
z k|as uż*kow}th' To oznacza, że prze.
kazuje da|ej na potoll]stwo swą od-
pornośó i zdoIność do obc|ażeń '

fl$&iu i Hdh vwd{hi
A'<hĄ!Óń lLd! h|u i:;iliT."
:1i*X:"F"'":""".r. "".r* - ::r:::rTa

co d|użsfe' Prawidłowy front, prawi.
dłowe plowadzen ie kończyn' wydajne
chody, przy czym wszybkjm biegu po-
suw mógłby być nieco siIniejszy' syn
Rikkora wtypieojca powinien byó in'
teresujacyd|a suk, ktore sq na grani.
cywzrostu i którym brakwyko|orowa.
nia,

V4 *ROlMEOvon PallasAthene, SZ
1969536, G-M 5577, SchH3, ur.
30.08.1996 (+QUARTZ dei Templari,
SZ 1922184, SchH3- *GlNJAvon den
Malbuchen.SZ 1825415,SchH3), HD
normalna, DNAspr,
DLrł' zwarty o si|nej kośc]' Wydłużony'
bardzo dobrze wypigrrentowa ny. Pro-
sty grzbiet, dobrfe ułoźonyzad' który
powinień być Jesfcze d Iuższy' Bardzo
dobrze kątowany tył, plawid|owo kq.
towany przód, wyrównane proporcje
k|atki piersiowej, plosty front, łapy
pońnny byc baldziej zwańe. Z przodu
i z tyłu prawjdłowe prowadzenie koń-
czyn' Przy sŹywnym grzbiecie prze-
strzenne chody ze skutecznym posu'
lvem i swobodnym wykrokiem, Syn
Quartza w najvlyŹszym p!nkcie swo.
jej kariery wystawowej pokarany zo-
stałW bardfo doblej kondycji. Po raz
plerwszy pokaza na grupa potomstwa
mogła w pełn I przekonać za równo ]|G
ściQjak ijakością' Pies powinien byó
Wstanię mieć deMujący przyczynek
do da szego prowadzenia liniiswegop
ojca Qua ńza jako a |ternatywy d|a okr€.
ś|onych Iini i '

lffi ,-,,, -Yv.!al':.Jr r"
NwlHkMr i:Tly..*"i::i""d
r;|.ns6ra$ 

-!.fu
V5 *ZAMPvom Schloss Runding, Sz
1983212, R-L 3757, SchH3, ur.
16.03.1996 ecLtDo vom witdstetger

V7 *BRANDO von Baccara, SZ
2023200, E"B 4947, SchH3, ur
15.05.1998 (*lGELv. W0llenhaupt,SZ
2003516, SchH3-*URSA von Bacca-
ra, SZ 1879248, SchH3) HD prawie
normalna, DNAspr.
DLJł zwafty, si|ny, wydłt]żony. o bar.
dzo si|nym piętnie, bardfo wyrazisty.
Bardzodobra pigmentacja z d użą i]o.
śc]ą czalnego ] żółtymi znakowania"
m i' szt}Ąłny grzbiet, zanaczony skośny,
nieco krótki zad' Bardzo prawidłowe
katowanie przodu i tyłu. Plawidłowe
proporcje klatki piersiowej, prosty
front' Z tyłu proste plowadzenie koń"
cfyn. Pożadane nieco Iepiej prfy|ega.
jace łokcie. Przestrfenne chody ze
skutecznym posuwem i swobodnym
Wykrokiem' Pies w porównaniu z po.
przednim rokiem bardzo dobże roz.
Winąłsię i poprzez swojego ojca |ge|a
powinien przyczynić się do kontynu.
acji i ini iVisuma.

VO *KEVIN vom Murrtal ,  SZ
2O2O273, R-E 5917, SchH3 , ur.
28.05.1998 (*RlKK0R von Bad'Bol l ,
SZ 1919465, SchH3, FH - *AISCHA

vom Holundergarten, SZ 1890244,
SchH2) HD normalna, DNAspr.
Dokładnie śled n i, zwańy, siInej kości'
peł€n wylazu, bardzo dobrze wypig.
mentowany' prawidłowe ploporcje
W}sokoścido długości' wysoki kłąb na
stój i W ruch u ' sztwny grzbiet, ba rdzo
dobra długość i ułożenie zad u ' 8ardzo
dobre kątowa nie szczegó|n ie przodu
2 długim' skośnie ułożonyrn ramie.
nierr, ba rdfo dobrze rozwinięte pżed.
piersie. prawidłowy stosunek kończyn
plzy cfym pod piercie mogły by byó n ie
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V8 *SALO vom Maifeld, SZ
2023351, H-N 8326, SchH3, ur.
19'oZ1998 (*JAGUAR Vom ['4ónch'
berg, SZ 1868241, SchH3 *lNESvon

der Rauenta|shóhe, sZ 1926666,
SchHl), HD prawie normalna, DNAspr
Pełen wyrazu, więcej nlżśredni, s Iny,
|ekko wydłużony o sztywnym grzbie.
cie' w}sokikłąb na stój i w luchu, bar.
dzo dobre ułożenie faduibardzo do
brze kątowa ny tył, dłL]g e lam ię powin.
no |eżeó bardziej skośnie, prawidło.
we proporcje klatki pielsiowej, z przo,
du ustawienje łap n]eco rozstawne'
Prowadfenie kończyn jest prawidło'
We' z baldzo dobrego ulożenla grzbie-
t! nastepujq przestrzenne chody ze
skutecrnym posuwem, wykrok pow -
nien być nieco bardziej swobodny' Pjes
bardzo dobrze rozwinałs ę' z oczeki.
Wanej w przyszłyrn roku glLrpy potom.
stwa wynikn e, cfy będfie on wstanie
przekazać potomstwLl swoją zgodna
z wzorcem wie|kość w po|aczeniu z
bardfo doblym zrównoważeniem W
ruchu.

le.B::P.

!  f l l ibnńił t]!q !*!Na6k3

rh ! klFdN J :l,,Jtłill:

Vg *TlLvom Lechtal, SZ 1983117,
R-A 7599, SchH3, ut. 26.Oa.1997
(*YoKER vom Lechtal, SZ 1911557,
SchH3'*IULE aus Agr igento, SZ
17a6316, SchHl) HD normalna, DNA
spr
Pełen Wyrafu, o si|nym pietnie, duźy,
zwalty, si|ny' sztywny grzbiet W |ę.
dźWiach, doblze u|ożony zad, bardfo
dobże katowanytył z szeroka pańiq
koIanowq' Praw dłowe katowanie
przodu' WyróWnane proporcje k|atk
piersiowej' prostyfront. Z tyłu iz przo.
du proste prowadfen e końcfyn' Wy
dajne si lne chody ze skutecznym po-
suwem iswobodnym wykrok em, Pies
podoba się przez cała swa siIną sy|.
wetkę połączo|1ą z chwaIebna prezen.
tacjq podczas całej oceny \ł ruchu.
Przedstawiciel linii Karlego o silnym
piętnie' Dllga grupa potomstwa po.
zostawiła fa soba poz}tywne wlaźe

V10 *HoSS vom Lerchenhain, SZ
1996729, R-A 7602, SchH3, lPs,
ut.04.02.4997 (*DORl.lAN v. Yoha-
ness Berg, SZ 1940816, SchH3 -
*TINA von Arminius, SZ 1864989,
SchH3, FH1, lP3)HD normalna, DNA
spr.
Duży, zwarty' o si|nej kości' Baldfo
dobre proporcje wysokości d o długo'
ści. Bardzo dobry Wylaf i s Ine piętno'
W}soki' długi kłąb. sztywny grzbiet'
Dobże Lrłożonyzad o dobrej dlugości'
Bardzo dobże kqtowanytył, prawidło
\ło katowany przód' PraWdłowe pro.
polcje k|atki piersiowej' Prawidłowy
front, Bardzo przestrzenne chody o
chwa|ebnej długości kroku' Ples po.
doba się przez s\łoją wyrazistą mę.
ska budowę o doskona|ej p gmenta.
cji z wysokim udziałem czerni' Dluga
wystawiona grupa potomstwa może
spe|niać oczekiwania'  4.ro |etni pies
nie został Wystawiony w takiej ogó|.
nej kondycjijak V/ ubiegłym loku.

K|asa młodych psów
Wysokiej jakośc róWnom erności'
Zwierzęta' bef Wyjątku, miały bardzo
dobre piętno' plaWidłowa budoWę
całkowitą' doblą zwartośó i chęć ru.
chLr,
Pod wfg|ędem kfui psy te' które W
następnych tygodniach ub miesia.
cach będą do dyspozycj] W hodow| ,
daja dobre moż|wości Wzg]' a terna.
tywt PoW nny być w stanie kontynu.
ować hodow|ę' WyróWnywać ewentu.
aIne usterki iutrwaIać genetyczne
pozytyvy.
A|e róWn eżwgrupieśrodkowej moż
na było fna eźć szelegpsów, które w
aspekc e Wfolca byłyponad pzeclęt
ne. A|e ichjeszcze nie zakończony roz.
wój wzg|ędnie dojrzewanie byly nie
rzadko powodem takiego miejsca.

Radosna jest Wysoka i ość psów z HD
norma]ną/ prawie normaIną W plze.
Ważajacej m elze n]ski współczynnik
waności hodow anej HD'
Prowadzone linie. usposobienie psy-
chiczne, temperament, prawldlowy
stosu nek wysokości do długości, pięt
no, wyraz, prawldtowa budowa ana
tomiczna i szt}Ą'vność . ta kże stawów,
plzy dobrym zrównoważen iu ruchu byv
d|a mnie głównymi kryte rla m i oceny'
Status HDI
U wystawlonych psóW stwierdzono
następujacystatus HDI
Normalna A4 = 52,43 Y.
Prawle normalna 32 = 2A,72o/a
Jeszcze dopuszcza Ina aO= 6,29 %
Średnia 1= 0,63 %

"a" zagraniczne A= 5,O44/a
bez przeświet|en ia 25 = 75'09 aA

sędz,aj
E chorschler
WraŹenie ogó|.

Tegoroczna
kIasa młodych

frardzo dobry
rocznik. w kla'

sie. da|eko ażdo połowy, pokazałysię
bardzo wyrariste, silne psy o bardzo
dobrej budowie anatomicznej, odpo
wiedniej zwa ńości' pigmentacji' szt',W
noŚci iaparacie ruchu'
Glupa czołowa, do ktorej za lczam
pierwszych 30 35 psów była baldzo
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Wańość hodowIana
do 70
do 79
do 89
do 99
10o i powyżej
bez HD ZW
Ojcowie

(HD Zuchtwert)
2= 1,,25'/"

3a = 23,90'/"
57 = 35,85 %
32 = 2o'a2 ań

a2 = 7 ,55 oń

ta = a\33 ań

na k|atka pielsiowa' praw dłowyfront'
Swobodne, przestrzenne chodyr si-
nym posuwem i swobodnym wykro-
kiem' proste prowadzenie kończyn.
Pies si|n e związany We wsfystkich
częścia ch im pon uje d oskonałym sto.
sLinkiem Wysokości do długości, pra.
Widłową budowa ogó|ną l przekonu'
jacymi chodami przydobrym zrówna
Waźeniu' ZaróWno na poprzednich
Wystawach' gdy był Upał,jak ina obec.
nej fyskuje sobie uznan]e w każdyrn
rodfaju luch!, w który wchodzi bar.
dfo ekko i pżekonywujaco' Przyjuż
wykazanych Wybitnych cechach kłusa.
ka wspólczynniku wańości hodow.
anej HD - 76 stwarza bardzo dobre
warunk jako parter hodowlany. Pod
wzg|ędem krwi stanowi on interesu.
jącq a|ternatywę' przy czym jest do.
brze zabezpieczony poprzez Cello, Ura-
na imiotQ-ArminiLrs.

f in bredowa ny na Jecka iZarabadaje
dobrq moż|iwość d a sukspokrewnio.
rych z Rikkorem i Ulk em.

Po następujących leproduktorach
wystaw ono co najmniej 4 psy z oce-
na bardzodobrq(sG)
LJrsusvon Batu 10 potomkóW
AddivonderGundorferHóhe 7 pot.
Rikkol Von Bad.Bo|| 6 potomkóW
Mackvon Aducht 6 potomków
LayosVon Thermodos 5 potołnków

Xaviervon der Kahler Heide 4 pot,
BaruVon HausYd 4 potomków
HopssVon Lórchenhain4 potomków
SaberV' steffen HaL]s 4 potomków
Romeo von Pallas Athene 4 pot.
VakoV' Helderskring 4 potomkóW
EnzoVon Buchhorn 4 potomkóW

Piefusza dz esiątka

Huppyvon Arlett

&.ś!l|!-qł ;]]i i i;|;:i
e""ł* - l: l*]:.

SG3 *Qt ANTU[,] von Arminius, SZ
2055946, M-E 3024, SchH1, ur
29.11.1999, (*DIJX dela Valcuva -
*ONLY vom Wutachtal),  HD prawie
normalna, DNA spr,
Duży' o mocnej kości, Wydłużony' mę.
skipies o bardro dobrym pigmencie.
Mocna głowa, Wybitny kłab, prosty
grzbiet, dobla długość i ułożeniezadu'
Doble kątowanie pżodu' bardzo do.
bre tyłu' wyrównane proporcje k atki
piels]owej' praWidłowy front' Prze.
strfenne, sllne chody o przekonywu-
jącej preze ntacj], szczegó|n ie w szyb.
kim klusie. Stawom skokowym bra-
kuje ]eszcze ostatecznej sftywności.
Zinbredowany na najlepiej przekazu-
jacą dziedz czenie sukę . |ca vom
Haus Reiterand dajedoble moż|iwo.
ści d|a suk f in i i  odina i  U|ka' suki
powinny mieć jednak plaWid|owe pr}
polcje wysokośc i do dIugości'

.. ' '"", " )lTl'J1,"' lL

SG1 HILL vom Farbenspiel ,  SZ
2058265, G-L 4153, SchH1, ur
06.01.2000 (*HUPPY von Arlett - *DA-

STlvom Farbenspiel),  HD normalna.
DNAspr.
o si|nym typie i wyrazie. Więcej niż
średnio mocnej kości' zwarty pies o
Wyrównanych proporcjach budowy i
harmonUnych l in iach. Bardzo dobry
pigment f wysokim Udziałem czern
na okrywie, orazwybitna maska, Pel
na wyrazu gJowa, cremne oko, wyso
ki '  długi kłqb' bardzo dobra I inla
gżbietu oraz bardzo dobra długość i
Ułożenie zadu' Dobre katowanie przo'
du i ba rdzo dobre tyłu zszeroka partią
ko anowa, harmonjnie u ksftałtowa.

SG2 ERASMUS van Noort,  SZ
20670362, D-D 0376, ur.
04.03.2000 (*YASKO v. Farbenspiel
- *ALKEvan Noort), HD prawie normal
NA, DNA.
DuŹy, zwany pies o mocnej kośc o
bardzodobrych proporcjach budowy i
harmonijnym przebiegu l in i  .  Sl lna
wyrazista głowa o bardzo dobrfe
uksfałtowanej kufie' ciemnym oku i
nieco dużych' a|e sztywnych uszach.
Wysoki kłab, prosty' sŹylvny glfbiet'
dobrze ułoŹony zad o normaInej dłu.
gości. Dobre kąto\r/anie przodu i bar.
df o dobre tyłu' wybitnie ukształtowa
na klatka piersiowa, prosryfront. Prze-
svrenne chody o wielk iej s i le idyna
m ice przy ba rdzo dobrym wyważen iu i
plef entacji' Plawidłowe prowadzen]e
kończyn. Pies pochodziz ponad prze.
ciętnego miotu z bardzosi|nej rnatki.

SG4 PHAUSTo du ValD.Anzin, LOF
520536, YVR 797, SchH1, ur.
04.12'1999 (łDUX de||a Va|cuvia
*IACKY du Val D"Anrin) HD A Fran
cta, DNASpL
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DuŹy, bardfo siIny' zwarty o prawidłG
wych proporcjach, bardzo wyrazisty
pies. Bardzo harmonijne prowadzenie
Iinii' męska głowa. Wybitnykłqb' bar'
dzo dobre ułożenie i długość zadu.
Dobre kqtowanie przodu bardzodo.
bre tyłu, wybitne ukształtowanie k|at.
ki plersiowej i prostyfront. Przestrzen-
ne chody, prowadzen] kończyn z przo'
du proste' ztyłu nieco zbieŹne W pię
tach, Ten wyhodowanywe Francji pies
jest zbudowany prawidłowo mógłby
mieć jednak jeszcze bardf ej pełna
okrywę' Może on f pewnościa popla.
wió harmonię budowy, s ę izwatość'
a|e na eżydoprowadzaćdo niegPsuki
o naprawdę średnie] Wie|kości '  Pod
wzg|ędem prowadzonej krwi nie ma
ograntczen.

SG6 Chuck van der Lust,  SZ
2068544, x-E Of 9, ur. 03.03.2000
(*EsKo Vom Dżnischen Hof. *LED

vom Bauhofer Land) HD normalna,
DNAspr.
Duży ba rdzo wyrazisty' śledn]€j kości
pies o bardzo dobrych propofcjach
budowy o harmonijnym przeb eeu li
nii. Dobry pigment' si na głowa 

' Wybit
nykłab' prosty' siIny grzbiet' Zad plfy
doblym ułoŹeniu mógłby byćjesfcze
nieco dłuższy. Baldzo dobre katowa.
nie iuksftałtowan e k|atkip ersiowej,
abso|utnie praw dłowy front' Dobra
długość krokL]' ploste prowadfenie
kończyn' Właśnie 18'to m esięczny
pies mógł utEymaćs ę w czołowej gru.
pie dz ęk swej doblej kondycji' a W
końcowej fazie nawet Wygrać kiIka
miejsc' Wydaje się, źe nadaje się do
poprawienia proporcji Wysokości do
długości, przebiegu in i frontu' Wy.
hodoWa ny bez bIiskich in bredóW daje
Wie|e moż|iwości do wykorzystania w
hodow|i.  Nie będziejednak Wada, je.
że idoprowadfaćsię będfie do niego
dobże wypigmentoWa ne su ki o moc.
rej kości'

22.49.4999 (*URSUS von Batu -
*R0NJAvom Farbensoiel), HD prawie
normalna, DNAspr,
Duży' slIny izwarty, Wydłużony ples o
dobryrn plgmencie ibardro dobrym
wyrazie. Męska głowa, wybitny kłab'
sziwny grzbiet, dobrze ułoŹony zad'
bardfo dobre katowanie' wywaŹone
proporcje klatki piersiowej, prosty
flont' Pokrylvajace przestrzeń, bardzo
dynarn iczn e chody, prowadzenie koń.
czyn z przodu proste, z tyłu n eco wq.
skie. Pochodzący od Ursusa i scotta'
bardzo męski pies, jeszcze s]ę do koń.
ca nie rozwinąl' W swo m fenotypie ]
usposobieniu jest psem bardzo sil
nym, który musito przekazylvać przez
swoje pochodzenle. średniejwie ko
śc sukinp' z in iRjkkora | 'J|ka muszą
bardzodobrze pasować'

rutt^ld ł l i : i ) i j ] ' . . .
,,,i".,,",",,,,,,,,, iitlli';tl:l"..
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SGs Champ von Dakota, SZ
2054441, H-H 5250, SchH2, ur.
27.11.7999 (*RICKOR von Arlett -
*V ENCHEN von Arlett) HD praw e nor-
malne, DNA spr.
Duźy, Wylaźnie si|ny i zwarty męski
p es o bardzo dobrych proporcjach
budowy' harmonijnych I iniach i  jL]ż
baldzo doblym ogó|nym związan u'
SiIna głowa, Wybitnykłab' bardzo do.
bra długość i ułożenie zadu, baldzo
dobre katowanie, wybitne ukształto.
Wanie k|atki piers iowej '  prawid|łwy
front' si|ne, przestrzenne i prawidło.
we chody. Przedstawlcie szarego ro
dzaju nasfych psóW uosabia bardzo
suchy, siIny typ o Wspa n iałych propor
cjach wysokości d o dłL]gośc ' Pokazu-
je się przytym bardzo pewnie siebie i
radośnje' Pochodzacyz ini] UIka daje
dobre moż|iwości d |a Jecka iZamba'
Przytym naIeł preferować su ki śred.
niejWie|kośc].

SGB ODIN v.d. Hornerhel,  NHSB
2286373, e 540, ur. 11.01.2000
(*.lANGO vom F;urstenberg - BO v.d.
Hornherei) HD jeszcze dopusf cza na,
DNA,
Duży'WyraŹniesiIny fwarty,WydłuŹo-
ny pies o mocnym wyrafie, Silna czasz-
ka. Wysoki kłąb' prosty glfbiet i bar.
dzo dobla długość i Ułożenie zadu.
Bardzo doble kątowarie' wyważone,
ha rmon ijne u ksftałtowa n ie k|atki p er.
siowej, prosty front. Przy bardzo do-
brej prezentac]i Wykazuje pokrylvają.
ce przestrzeń, swobodne chody' Pro.
wadzenle kończyn n]eco rozb]eżne. z
początku dorównujący w końcowej
fazie n eco odstawał. Ten WyraŹnie
harmonijn e zbudowany pies uosabia
typowego psa hodow anegoo bardro
dobrejsiIe kości. Pochodzacy po Ja n.
gu za ecanyjestdo połączenia krw]
od lecka iZambaSG7 *FRITZ vom FarbensDiel. Sz

2052499, G-D 5968, SchH2, ur.

rir r"-{1
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SGg *GERIVANO von Aducht, SZ
2054258, H-E 2056, SchH2, ur
01.10.1999 (*MACK von Aqucht -
*TOSKA vom Steigerhof) HD normal-
na, DNA.
BaldzoduŁ ba rdfo Wylazisty, o moc.
nej kości, fwany p]es o ba rdzo dobrych
proporcjach bldowy I harmonijnych
|iniach' N4ęska głowa' wysoki k|ab'
bardzo dobra długośó i ułożenie zadu,

bardzo dobre kątowanje, wywaźone
proporcje kIatki piersiowej' praWidło.
wy front. Swobodne, pokryWające
pżestrzeń chody o bardzodobrej pre
zentacj i .  Proste prowadzenie koń.
czyn. PlaWidłowo zbudoWany nadaje
się do poprawienia halmon ibudowy'
a|e trzeba uwzg|ędnić współczynnik
Wie|koścj. Nie za|ecatbym da|szego
inbredowania na Fanto Hirschel.

SG10 ELLIOT van Noort, SZ
2060361, D-D O375, ur.
04.03.2000 (*YASKo vom Farben-
spie - *ALKE van Noort) HD prawie
normalna, DNA.
Bardzo typowy iwyrazisty' więcej niż
średni' średniej kości pies o bardzo
dobrych proporcjach z dobrymi inia'
mi' si|na głową' bardzo doblq górna
Iinią izadem' bardzo dobrym kQtowa.
niu i proporcjach klatki piersiowej o
prostym froncie' Plowadzenie koń.
czyn z przodu proste ztyłu nieco wą.
skie. Przy dobrym posuwie wykrok
móg|by być swobodn iejszt Brak | 1u
góry po |ewej stron ie (PośW adczenie
urzędowe)' Brat z miotu Vicezwyc ęz.
cy z początku chodził nieco spięty'
wykazałjednak przestlze n ne chody.
stawy skokowe powinny się jesfcze
wzmocniÓ. D|a niego obowiazLrją za.
sadniczo te same ralecenia jak da
lego orara.

Psy - k|asa młodzieży
(pielwsza dzesiatka)

sędzia

biegIinii, \łylaz, pigmentację i rysunek'
z\łiazan]e i prezentację na najwyż.
szym poziomie, Abso utnie o wymia-
rach Wzolcowych, \ływaŹony w propor.
cjach klatki piersiowej, z calkowicie
prawid|owym f rontem' Wysoki' sięga.
jącydaIeko w grzbiet kłąb' WspaniaIe
ułoźonyzad, którego pełnezakończe
nie uzyskanejest przez da|sze umię.
śnienie' szczegó nie długa' skośnie
ułożona łopatka i długie skośne ra.
rnie umoż|iW ają plzestrzenną dłu.
gość Wykloku. Ba ldzo dob2e katowa.
ny tył pozwa|a psu na zademonstro.
wanie sfcfegó|n e s iInego posuwu'
Pokazywany wiele razy w sezonie,
oczywiście przyzwyczajony do wygryWa'
nia, ze swoją młodq prezentelka mogł
być naj|epszyW k|asie izwysiawy na
wystaWę na bierał Większej pewności
i zwiększał Wita]ność'
Larus ma typowie piętno swego ojca i
dziadka' |stniejący W nim inbred ze
strony matki poprzez Rocko Quevedo
i Ero Batu na lecka i przez Luxa Val-
dov]n na Zamba powinien być decy.
dująca podstaWa sukcesu. Larus jest
z pewnościa naj|epszym psem tego

,rocznika. Za jego istnienie glatu uję
przede wszystkim hodowcy, a|etakże
tym , którzywedług lodowodu przyczy.
ni|]siędo powstania te € lo psa. Wciq.
gu mojego wie oIetniego sędziowania
nie Śpotkałem nigdy takiego kom.
p|eksowo pięknego owczarka nie.
mleckieElo.

sG1 LARTJS von Batu, SZ 2062960,
P-F 3737, ur. 0204.2000 (*YASKo
vom Farbenspiel *J ITTA von Batu) H F
prawie normalna, DNA spr,
Naj|epszy W k|asie jest d użym, si nym
izwanym psem, W rzadko widrianej
harmon]iłaczy on Wsobie siłę i prze'

SG2 MARKo della Valcuvia, LoIOV
53518, 0Ll\,!V37, ur. 2a.08.2000
(*Dux del la Valcuvia - *SIMBA del la
Valcuvia) HD normalna, DNA.
Więcej niż średni,średniej kości, zwar.
ty pies'  WwiekU 12'5 miesiacałaczy
w sobie wszystkie zalety, jakie w tym
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wieku powinlen osiagnąć owczarek
niemieckl.  Wspaniały przebieg I ini i '
WnVaŹone proporcje kIatki pielsiowej'
praw dłowyflont. Dług, Wybitny kłab i
długi, bardzo dobże ułożonyzad' Bar'
dzo dob2e kątowany pżód i tył' Sfcze'
gó]nle swobodne. wita ne chody pre'
zentowane z duża długościa kroku'
Abso utnie plaw dłowe plowadzenie
kończyn isf]achetność w każdym ro'
dzaju ruchu cechuja ry'tm ruchu tego
młodego psa' Duża Wyrazistość i za.
naczone plętno męskl'A to Wynik b|l
skiego inbredu na lJ lme Valdovin.
Wielokrotne inbredowanie na jej ojca
Vsurna Armin us odbiło się w wybit '
nyrn pżebiegu Iini ie|egancji przod.
ka' zwycięzcy z popżednich |at'

W swej Wspaniałej pigmentacji i w
wyrazie Wp'w matkijako córki Fanto
v. Hirsche|. Ples podoba slę dzlęki
Wspaniałemu przebiegow I nii. Wybit
ny kłąb' bardzo dobrfe LrłoŹony długi
zad' Już W pełni rozwinięte przedpier
sie i podpiersie, bef żadnego .nad
mlaru. Sfcfegó|nie skośnie ułożona
łopatka' plawidłowo ułożone ramię'
Bardzo dobrze katowa ny i si|n ie u mię.
śniony tył' Demonstrował w kaźdym
rodzaju ruchu swobodne i wydajne
chody co sprawiało wspa n ia|e wlaże.

!r3!!!!r!!boa . !. n-!"-s

SG3 QUANDO vom Soflewald, SZ
2062813, G-D 6065, ur.
01.04.2000 (*FLEX von Tronje - *ANA-

BEL vom Sofiewa d), HD normalna,
DNAspr.
Duży prawie siny pies, któryfascynu
je swoją typową prezenc]a. Głównie
w piętnie ojca' a|e usz|achetniony
Wyraz harmonię zaWd2ięc2a swojej
pięknej nratce' Pies W ba rdzo dobrych
proporcjach jest absolLrtn e suchy i
związany. PlzekonUjąco halmonijny
przebieg I nii od wysokiego' długiego
kłębu' ażdo dobrze ułożonego zadu'
Wyważone proporcje k atki piers o.
Wej' Prawidłowy front' Bardfo dobre
kątowanie prfodu i ty1u. Prawidłowe
prowadzenie kończyn' W demonstra
cji swego swobodnego, przestrzene
gochodu prowadzonego we wspa n ia
łym zlównoważen iU ten piespżeWyż
sza konkurentów i zachwyca szczegó|
n e w plezentacji najszybszego kłusa'

5 RASKO d.Ulmental ,  LOI 00/
105941, OULlI63, ur.1106.2000
(+ESKOv. Danlschen Hof *DAFFYdel

Tre P ni),  HD prawle norma na, DNA.
DUży' s InyIfwartypies' WyraŹnie mę.
sk], o szczegó|nie sl|nym wyrazie' W
przebiegu linii i katowaniu znacznie
ba rdziej wybitny n iż ojciec L]Widaczn ia

SG6 FIMO von der Xircheck, SZ
2065876, H-K 4606, ur.
31.05.2000 (*Triumphs Cl.JCCl - Qu-
cki von derWienerau) HD normalna,
DNA.
Więcej niż śledni' plawie siIny' doblfe
męski i sfcfegó nie Wyrafisty pies'
Halmonijny W oblaf e, sfcfegó nie
sztywny w budow]e. Na stój n ecoplze'
prężony w Iinii gólnej' Wybitny kłqb,
prawidłowo ułożonyzad' Dojrza|a' bar.
dzo harmonijna I inia doIna. Prawidło.
wy front' szczegó|n]e długa, skośnie
ułożona ło patka, prawidłowo ulożone
ramię' Bardzo dobrze katowany tył'
Za|ety psa po|egaja na zaznaczonej
sziyvvności budo\ły' szczegó|n ie wybit
nej musku aturfe i abso|utnej !łltaI
ności' Przestrzenne' swobodne cho
dy, które utlfymywane sasfczegó|nle
W najszybszym kłLrsie przy plawidło'
Wo prowadzonych kończynach' Plfy-
b|żony W ramach iW charakterze do
ojca uwypukla pozy,tywne zalety ze
strony matki. Jego matkajest dobrze
przekafujqcą córka Hobby-ego G et.
sch€ńopf pochodzqca W bezpośred.
niej ko ej nośc] z najzna m ieh itszych Ii.
ni lmatek w rasie,

SG4 INDO von der Bi ldeiche, SZ
2O7t721, P-B 37 57, u( rO.A7.2ooo
(*JAGO vom Danlschen Hof - *NIXE

von Sendl ing) HD normalna, DNA.
Więcej niźśredni, średniej kości' zwar.
bi pieso faznaczonej męskości i sfcze'
gó|nie wyraf sty ousabia Wfmacnia
fenoli p swego ojca. WpłyW matk jako
córki Ulsusa.Venji WieneraLJ oddf a
lywuje na niego pozytywnie. Pies po
doba się przez swą Wspania]ą sztyw.
ność budowy' Wybitny kłąb' bardzo
dobrze ulożony' dlug zad' JuźW pełni
rozw nięte przedpiersie i podpiersie,
bez żadnego nadrniaru' szcf egó|nie
skośn e ułoŹona łopatka' praWidłoWo
ułoźone rarnię' Baldzo dobrze kąto.
wany ium]ęśn ony tył' SWo m 

' dernon.
stlowa nym i w każdym rodzaju ruchu'
swobodnymlis Inymi chodami przed-
stawia ten pies imponującyobraz.
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SG7 SERGlOvom Steckenboh, SZ
2069998, L-B 9063, ur.
20.04.2000 (*zYCCO von Arminius
*PAlvlELA vom Steckenborn) Hb pra'
wie normalna, DNAspr,
Duży' s l|ny' WyraŹnie męski pies o
mocnym wyrazie przy cieranym oku
Zin bredowany blisko na MattyWiene'
rau iwielokrotnle najego ojca Zamba
uosabia ten typ. odznacza się wspa.
nialą harmonią budowy i zaznaczo.
nym zw]ązaniem' Wyważone plopor.
cje k|atki piersiowej 

' 
prawidłowyfront'

Wybitny kłąb' nieco spadzisty zad'
Bardzo dobrze kqtowany przód i tył'
W]ta]ne chodyo dużej długości kroku
przenoszone w pożądanym Wyważe'
nlLr.

ramię są dług]e i ułożone pod opty'
maInym kątem. odpowiednio daIeki,
swobodnyWykrok. Tyłjest bardzo do
brze katowany i rozwija siIny posuw.
Bardzodobry Mm ruchu' szczegÓ nie
przy najszybszym kłusie' wfazie koń
co\łej oceny górna Iinia w porówna'
niu ze zwyc]ęzcą pow]nna być bardziej
napięta'

schen Hof *SoFF| vom Zellwald ra nd)
HD prawie normalna DNA,
Wlęcej niż średn i, średniej kości, zwar.
ty pies.Wylaźnie męski uosabia typo.
we stopienie sę swego ojca z dziad.
kiem ze strony matki - Ursusem Batu.
Bardzo dobra harmonja budowyiab-
so|utne związar]e odznaczają tego
psa ' Dosko nały p zebieg gó rnej i do|.
nej |]nii' szczegó nie wybitny, długi
klab, długi, dobrze ułożony zad' szcze.
gó|niedIugie podpiersie. Prawidłowy
front' Długa, skośnie u|oźona łopat.
ka, ra mię jest ba rdzo długie, powinno
ieżeć jeszcze skośn iej' Ba rdzo dobrze
katowany tył. Prawidłowe prowadze'
n e końcfyn' PEy swobodnych cho.
dach o d użej długości kroku ipożada.
nym Wyważen]u widaó za|ety psa
szczegó|nie W plezentacji szybiego i
najszybszego kłusa.

SGg INDU vom Trlenzbachtal, SZ
2063117, lV-F 75!2, ut.
16.03.2000 (*BAR von derOstfriesi-
schen Th inCFtatte' *ZEDA vom Trien'
zbachtal)HD normalna, DNA spr.
więcej niż średni' średniej kości, po.
dobajacy się swoją zwa rtościa, a bso.
utnie suchy isi|ny pies. Męskie pięt.
no. Typowo zb iżony bardziej do Iinii
matki' Wspaniała harmonia budowy.
PrawidłoWy f ront' Wylvażone propol.
cje k|atki pielsiowej. Bezbłędna Inia
górna ido na. Wybitny kłab, plawidłc
wo ułożonyfad' Bardzo dob2e kato.
wanypżód itył. odpowiedn]o swobod'
ne, witaInechodyo pożadanym zrów.
nowaźeniu i absoIutnie prawidłowym
prowadzeniu kończyn.

słowacka K|u bowa Wystawa
owczarków Niemieckich
Svidnik 1O-11.08.2002

Programi
Platek 9.4.2002
16,00 - 19,00 - oficla ny trening
sÓbÓta - 1o.a'2oo2
6'30 - 8'o0 - przyjmowanie psów
8'00 - 8'30 - uroczyste rozpoczęcie

8'30 - 10,00 - próba odwagi
10'00 . €'oo - całe sędzlowanie k|as
m|odych' fesńa k|as ty ko statyka
2u,uu - wsporny w eczor
Niedziela - 77.4.2002
4,00 - 9,00 - parada grLrp hodowlanych
9'00 - 16'00 - sędziowanie wszl€tkich

16,00 17,00 pokar hodowli
17'00 17'30 zakończen e wystawy

sęclzlowIe:
J. Zavadl l ik, H. Huhn, H.P. Rieker

PozoEnĆi.'p' Toth rn|.' p' Vnencak

Do zgłoszen a na|eży do|ączyÓ ksero ro.
dowod0' Wyszkolenia i prfeświetlenia.

zetoszenia:
sLlcHNo:tet. oo4214a 414 40 99,
e.mai|. sUĆhno@sUchno'sk

SG8 PASCHA von der Blanke, Sz
2065972, D-E 3382, ur.
12.05'20o0 (*EsKo Vom Dónischen
Hof- *NANNlvon der Blanke)HD nor-
malna, DNA spr
Duży, średniej kości, zwarty pi€s o
męskim piętnie' pełen Wyrazu' Typo.
wy dla udanegostopienia swe8o ojca
z dziadkiem zestrony matki Lordem
GeorgVictol Turm' Wybitny kłąb' bar
dfo piekny przebieg górnej idoInej Iini'
prawidłowo ułożony zad. Łopatka i

SG1O RITSCHI vom Zellwaldrand,
sz 2074535, U-A 3266,
ur.17.05.2O0O (*ESKO vom Deni-

f
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Wiestaw Ziemecki

do czynienia z ata mi
ttustymi chudymi, lub

całej prfyrodzie mamy

Krótki komentarz.

Pa me Nick v.d. Wienerau z l ini
lVutza Pe|ztieńarm byłW 1978 roku
v28 tpŻy t4 psach VA). Przełom
ten fW]afany jest niewatp lw]e ze
fmianą na stanowisku prezydenta
sV' W 1983 w związku z ciężka
choroba dotychczasowego prezy.
denta SV dr Ch. Rurnmela zostale
na jego miejsce wybrany Herman
Martin (hodowla Arminius), ktÓry
był uprzednjo jego zastępcą d/s
hodow i' ]ego blatem był jak Wia
domo Wa|tel Martin, którego dwa
psy Quanto i Canto v.d. Wienerau
sq juź WóWczas uważane za psy
zwornikowe w drzewie genealogicz-
nym, od któlych wywodza się |inie
krwi. Bez Wątpienia Wa|tel lVartin
przycfyn]ł się do tego' że owczarek
niem]ecki  zmienił s ię| Przede
Wszystkim zmienił proporcje g|owy,
powiększył rozn,]iary' wy|aźnie za
fnaczył kłqb, nablał intensywnego
ko|oru, czy|i mówiąc ogó n e 'Wy.
szIachetniał''' DWukrotne zwyc]ę.
stwa Urana (1984 - 85) iQLrando
(1985-86), jak wladomo syna tej
samej Pa me orar udane wykorzy-
stan]e w hodow ] ch ] ch rodzeń.
stwa spowoduje w przyszłości o|
brzymie fagęszczenie krwi w rodo.
Wodach. Teraz następuje k] ka |at

',tłustych' ' i  bardzo znamiennych
d|a późniejszej hodow|i. W roku
1986 . zwyc ęzcą k|asy młodych
psóW fostaje syn Quando odin V'
Tannenmeise (hodowla holender
ska), a na drugim miejscu plasuje
s]ę ce||o V'd' Rómelau. obaj mają
tego samego dziadka Daxa v.d. Wle
nerau' odln jest synem Hase|' któ.
ra W 1982 byłatrfecia w k|as]e mło'
dych sUk, a jej siostra była zwycieź
czynia tej k|asy' W tym czasie co

raz Więcej zWoIenn]kóW pozyskiwa
ta teoria, że zwyciężczyn e nie
rodza zwycięzców' Do tego tlzeba
Wykorfystylvać lch siostry' W atach
następnych oDIN fajmUje miejsca
VAg iVA6. Natom astCello praktycz
nie na tej wystawie kończy swa ka'
rierę w}stawollJa, gdyż po zakończe
niu pełnego okresu dojrzewania Wy.
raźn]e prfekracza g|anicę Wysoko
Ści w kłębie' Nie mniej znajduje
uznanie wśród hodowcóW i kryje
wee WartoŚciowych suk. W w e|u
rodowodach czołowych aktua nie
psóW Występuje zaróWno z Iin]] ojca
jak matk.
W następnych dwóch atach zwy.
cięzcami zostaja ko|ejno synowie
Urana i Quando - E ko v. Kirschen
ta i ,,szybkobiegacz" lso v. Berg-
mannshof, który ]ednak tak szyb.
kojak rozbłysnął, tak szybko izgasł
idzisiaj po nim n e ma ś adu' Alter
natywą d|a tak zagęszczonych Iin
miał byó Fanto V. Hirsche| . ko|ejny
dwukrotny zwycięfca f |at 90 . 91'
A|e jest to słaba a|ternaty!ła i dzi
siaj stanowi zaledwle punkcik w l i
niach bez żadnych rczealęzień.
Teraf fdecydowanie plfebija slę
samczośó odina' Pnez dwa ko|e)
ne Iata kró|u.]a jego synoWie
ZAMB v.d. Wienerau iJeck v. Nor-
c!m' Zamb z Xandlą V'd' Wienelau
daje dwie zwyciężcfynie - Vantę (
92 i94)oraz NathaIie (95). a także
psa VA Esko v.d. Wienerau. Po
Jecku jest szeleg Wyśmienitych
psów f Vlsumem (96) na cfe]e'
Kilka ostatnlch lat ocenianych jest
bardzo różnie' N]e brak było gło
sów' Źe w czołówkach brak byto
psów o wyraźnie;amczym piętnle,
że zbyI dużlo było psów 

''suczych,,'

też jak inni mÓWia z prfypłwami i
odp|ywami' '  Wiadomo' że jakość
wina za|eży od rocznika, od tego'
czy było to |ato słoneczne, pozwa
|a]ace w pełni dojrzeć winogrmom,
cfy też pochmurne, dające cielp.
kie owoce. obserwując od przesfło
20 ]at poziom hodow|] śWiatowej
owcfarków niem]eckich śmiem
twierdzić, Źe podobn]e jest i tutaj'
oczyw]ście czynnikiem decydują.
cym niejest pogoda. A|e można Wy.
laŹn]e zaobserwować fa|owe przy
pływy i odpływy ]akości psóW. Koń'
cÓV*a |at 70 .tych i poczatek 80 .
tych to okres posuchy. Komu drl'
s iaj coś móW]atak]e nazwypsóWjak
Eros v.d. lvlalvenburg, Axelv.d. Ha
insterbach, Natan v.d. Pelztierfarm,
cfy Dingo V' Haus Gero' całkowicie
zniknę|y z |ini i  krw]. A przecież są
to zwycięzcy świata z |at 79 82'
Nlkt n e może farzLJcić ]m blaku
urody- Jak na owe czasy były to
wspaniałe psy, do których jak fwy'
k|e do zwycięzcóW doprowadzano
najlepsze suki. A jednak prawie nic
f tego nie plzebiło się w dalszych
poko|en ach' Jedynie córka Axe a'
|ca V'd' Wienerau została matką
zamba w.d' Wienerau zwycięzcy
świata z 92 '
Przełom następuje dopielo W 83'
kledy to fwycięzcą zostaje Uran V'
Wildsteiger Land. lego olclec lrk v.
Arminius W 1980 r' zajął miejsce
V12 (przy 14 psach VA), a w 1981
r' był V19 (przy 16 psach VA). Jego
matka Pa|me jest siostrą zwycięż
czy|1z 82 Pe e po której nieste
ty nic s]ę nie dochowano' ojciec
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zwiazane to było niewątp|]W]e ze
zmlanami personainymi w SV Wy-
stawę W Hambulgu sĘdziował już
P Mer3 er. nowo Wybrany,W związ'
ku z chorobą W. lV]artina Prezydent
sV' W 1996 roku w odstępie k] ku
tygodni umieraja obaj bracia Mar-
tlnowie' Zrnienia się nieco po ltyka
sV' co niekoniecfnie wsfystkim się
podoba. A|e już \ł 2000 roku gro
no ma kontentówzmalało prawie do
zera' Wyglał UrsusV' Batu, plawnLlk
Odina i Cel la. Znowu wyb tnie sam-
czy pies. |,]biegły rok można oce
n ać jeszcze wyżej' Wygrałjók wia
domo syn Ursusa - Yasko v, Far-
benspiel - zinbredowany na Odina,
Ce o, Urana i miot Q'Arminlus. Ze
braly się W nim najwartościowsze
geny najwybitniejszych psów Iat
osiemdziesiątych' Po laz pierwszy
od niepam ętnych cfasów wygrał
syn zwycięzcy i zwyciężcfyn]' gdyż
jego matka . conn e jest zwycięż'
cinią z !gg7 roku' RóWnież zde.
cydo\danie na |epsze zmieniła się
k asa młodych psó\ł i młodz eży. N e
ty ko f\dycięzcy tych k|as są wybit.
n, także następne psy' te ze śc słej
czołóWki , a takźe spoza niej.
Jak zawsze ciekawa jest kariera \d
k|asie uź},tkowej czołówki k as mło.
dzieży i młodych psóW z poprzed'
niego loku' Najwyższe miejsce bo
aż vA1 za)at f nich fwycięzca mło.
dzieży f 2aoo Bax V.d'  Lulsen.
straf3e' pies sG4 W młodz]eży Ben
no V'Hohen Haus był V15, a sG 13
Lu s V.d'Do|omiten był V19, nato.
miast SG 56 Fi lou v-Quartier Latin
został sk|as},f kowany jako V34, a
SG 59 Zasko v. Friedenspa rk ja ko V
59 z ko ei sG 49 opa| V.Ar|ett był
V66, a SG54 Mark v.d. Nethepere
wy|ądowałjakoV112' NieWieIe zWG
joWał zwycięzca kIasy młodych
psów z 2o0o Rapi supra' który by|
dopiefo V31, SG2 Ghandi v.Arlett
by V13, a SG3 Orbit v.Tronje upla-

sował się tuż za grupą VA jako V1'
a SG6 Raven V.Noriswand był V21
W stosunku do poprredniego roku
moźna fauważyó ba rdzo duże
zmiany iIościowe reproduktorów'
||ośó glup potomstwa zwlększyła się
z 32 do 31' Nie Wystawiło ponow
n]e swych grup 10 psóW' część z
nich ze wzg ędu na wiek' część ze
Wzg|ędu na spadek zainteresowa
nia WŚród hodoWcóW' Nie Wystawi
swoich grup FELLO Farbenspiel,
LASSO Neuen Berg, NATZ Steiger-
hoff, HINNERK Klemoor, HOBBY
G|etscheńopf, LoRD Geolg Vicktor
TUIm, FLEX TTonje, WARRO
Lerchenha n, LEIF Nor iswand,
CARY F emereck.
Brak grup po Lasso i Natzu może
n]e dz Wić, gdyż są to psy urodzo
ne w 1991 r. Wprawdz e w kata o'
gu była fgłoszona grupa po Natzu,
a|e n]e pokazała się. N e mniej ich
Iniesq nada reprezentowane przef
ich synów, prfede Wszystkin,] plzez
Enro v. Buchhorn i Baru v. HaLJs
Yti.
Zbyt szybko skończył swa karielę
Lord, zwycięzca młodzieŹy z 1995
lokll i V2 W 1998' ktorego już nie
byłostaó na pokafan e grupy po laz
5 ty. Efemerydą okazałsię H nnerk,
który ty ko laz w 2000 roku poka.
zał potomstwo'
NajW|ększy zawód spraWił jednak
Fe |o Farbenspie|, który W 1998roku
był VA8 i pretendował przecież do
grona najwybitnielszych reproduk
tolów' Ples po tych samych rodzi-
cach co fwyciężcfyni f 1997 con'
nie' a zdo|al ty|ko dwa razy febrać
swoje potomstwo do zaPtezentowa
nra na wystawre.
A|e Wfamlan pojawlło się 14fLJpel
nle nowych grup potomstwa, ijesz-
crejedna po rocznej przerwie, Z za-
prezentowanycn po raz prerwszy
naj|epsze opisy otrzymały glupy po
Huppym,Romeo, Sabberze, Yasko i
Duxie,

Podobnie jak w komentarzu w ubie'
glym roku chciałbym fwrócić uWa
gę na to' że podział na |iniejest po
działem bardzo umownym i doty.
cfy jedynie befpośreniego pocho.
dfenla W |in]] męskiej ' leże i prfe
anaIifujemy inbredy to zauważymy
o|brzym]e zagęszczenje krwi. Z 37
reproduktów ty|ko 2 nie mają źad.
nych inbledów, a 3 nie mają W
swym rodowodzie Urana lub lego
matki Pa me. 7 psów z]nbredowa.
nych jest na Odina Tannenmeise i
te psy pokafały naprawdę baldzo
0oDre grupy.
Wyko orowanie, praWidłWośó prowa
dzen]a kończyn, proporcje wysoko.
ści do dtugości' plzebieg górne] ni
z Wysokirn, dług]m kłębem, przebieg
do nej I iniz prawidłowym przedpier
siern ]podpiersiem' kątowanie koń
czyn i dynamika ruchu o odpow ed-
n e] harmonii . to głóWne za|ety na
ktÓTe zwraca s ię obecnie naj '
Więksfq uwagę. ocfywiście warun
kiem podstawowym do uzyskania
wysokiej oceny test wybitna sam-
cfoŚć psa iżeńskie piętno płcisuki '
chyba na długo minęły cfasy' gdy
p]ękny wprawdzie W budowie, a|e
suczy pies mógł p|asować się bar.
dzo wysoko podobnie jak mocna,
pięknie porusfajaca się, aIejuŹ bar.
dfo duża' samcfa suka'
Wystawa światowajest d|a nas, ho.
dowców WystaWcówWyznaczni.
k iem kie lunku, na który na|eży
sfcfegó|nle zwracaó uWagę' Wiado
mo, że trudno od razu spełnić
Wszystkie Wymagania by ibyśmy
wówczas W czołóWce światowej.a e
sądzę, ze na tegorocfnyc|l Wysta.
wach sędz]oW]e będą zwraca ibacz
n]ejszą uwagę na prawidłowość
ustawien a frontu i praWidłowośó
prowadzenia kończyn w ruchu.
0by po najb|iższych Wystawach k|u
bowych można było powiedzieć, źe
i u nas pojawito s]ę bardzo dużo
wspaniałych psów, że i nas nastał
okles ,'|at tłLlstych '' '
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n e sk erowane bardziej w stronę f i .
zycfnego-nacrsl l  na psa przy xomen-
dzie <warL]]>' ub <siad> może przy

okreś onym ndyw duum psa V/ywoła.
bojażń 2amlast oczek Wanego ' 'do

stosowan a i  podporządkowan a' ' '
przef co ce ' do którego s ę daży zo
stalefn weczony,
.]eżel ina chwię przywo|amyf pam ę.
ci' W jak 

'n 
Će Lr zazwyczaj stosuje się

oddziaływan a to fafwycfa.] natlafia
my na zadan a ograniczone okleś e
n ami doformaInych Wymagań.
Tutajprryklad:
WeŹmy pod L]wagę przywoływanie do

Wzg|ędn e łatwo]est oslagnąóto aby
pies na komendę <do mnie> przybiegł
Usiadł f przodU' ZnacznietlUdnią jest

dop]ero wtedy. gdychcesię'  aby p es
w siadzie prred prrewodn kiem spel
ni] jeszcf e dodatkowo okreś|one foI
malne wyrnagan a i  do tego rawsze

]ednakowo W każdej syt laci i .  N e
chcemytuta.] dyskqtować]ak da ece
tradycylne sportowe wyma gania szko

Prof. Ekard Lind

ryteria użytko.
wości doskorra.

oddziaływanie pasryne -
alternatywa do przlmusu

staną równ eź Wypracowane spraw
dzone noż| woŚci V/ykorzysta n ia ich.
co kry]e się za pojęc em ,Pasywne
oddz aływanie.? czy nie chodziojak ś
anachronifm' Pod,,oddz aływanie' '
lof umie s ę norma n e''aktywne wcho
dzenie wakcje' '  prfeftrenera AW ęc
p|zec wieństwo do ''Pasywne '' Przy
słow e oddfia|ywanie myś się nai
pier\ iJosfarpn ęciu smyczą ub n|ym
instrumentaInie działającym bodźcLl '
Lubteż myś| s ęo oddf aływan Lrpsy
cho ogicznym: plf ykładoWo plowokU.
jący układ c ała, odpo\ł edn a m m.
ka ubdżWięcfnie ostroWypow edfia

PsyĆhiczne f zyczne oddziaływania
wpływają na s ebie wzajenrn e mó.
wiac ściś e nie dają s ę od sieb e od
df e i.. Pofatym Występują ona w róż
nych stopniach' ZeWzględU na całość
Wzaje'nnych Wpływów n e moźna z
góry dokładn e okreś|ić skL]tków tych
oddf a|ywa ń, gdyż skutek 2a Ieży osta
tecfn]e WW ększymstopn Lr od odbie
rąącego n z nadającego. oddz aływa

ego chodzenia
przy nodze bez srnyczy nie
rnogą tkwic jedyrrie w for.
mrrłkach. ,,Pierś rra wjso.
kości kolarra'' jest jedrrą
tzeczą, a wewnętrzna
zgodrrośc psa drrrgą. W
aspekcic harmouii zespo.
łu trzeba wyżcj occrriac
krytcria,,indywiclualnie
pcłrreg<r temperarnerrttr'',
,,srurbodnego" (,,swobod-
ncgo" w scnsie, ,z we-
wnętrznego popędr'r,'), i
,,radosnego" od {ormal.
nych wymagari, ktrirc w
ostatcczrrości są amorfi cz.
nc (bezdusznc).

Stosowan e różnego rodza.]u plze
sfkÓd w sfko|en u psów i w sporcie
kyno og cfnym niejest czyrnś nowym'
A etak dotet pory rnajdujemyjedynie
cfąstkowe opisy poszczegó nych sy,tu.
acj '  Na przykład rada' abychodzen]e
plzy nodze bef smycfyćWicfyó wfd]uż
plotu, lub muru. Znacrenletego temu
podobnych f]awisk d]a całego proce.
su wysrkolenia psa n ejestdotejpory
rozpoznane co widać]uż chociaźby w
tynr' że do te] pory brak ]est jedno

fnacznych poję. na ten temat' Także
fbFjesfcze ma]o fnane sq czynniki
\łp]ywające na uczen e zachowan e
s ę przy stosowan u przesfkód' W n
n ejszym artyku e opisane zostana nle
ty ko rjawiska, ale przedstawionezo
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eniowe sa godne poIecenia' A]e chce.
my. zgodnie z ideaInq harrnonią po
międzyczłowiekiem a psem' po|aczyó
wysokie spońowe wymagania z osiq.
gnięciem prawidłowego dopasowane'
go do indywiduaIności '  a przede
wszystkim pełnego chęci pośrednic.

Akt}$/ne oddz aływanie, które budo.
wane jest na motylvacji un kanla, nie-
siewsobie znane ogromne, a częścio.
wo nieob|iczlne ryzyko. Nie dziwi' że
coraz w ęcej właŚcicieli i.tleserów
psów odchodziod plfymusu wstronę
alternatywnych metod szkolehia nie
ty|ko z evcznej odpowiedzialności, a]e
takźe f perspektywy osiągnięó szko.
leniowych.,,Pozlttr,lna motyrvacja",
wzmacniana na wszelk e sposoby i
todzaje stoi wlsoko w ku rsie. Zwolen-
nicy łagodnego szko|enia, o i|e ty ko
mają poważne za mia ry, dzie|q ćWicz*
n ia zazwyczaj na Wie|e stopn i i cfęści,
ćWicża je oddz]e|nie, lóWno|egle |!b
te'rozbudowująje po ko|ei po sobie.
każdy pojedynczy krok kończą pozy'

tywnym wf mocnieniem i bez przymu-

su. Wykazano W międzyczasie' że ta
droEla prowadzi do sukcesu. I coraz
wiecej spońowcóW powo|i pojmuje,

że na tej drodze n]e na|eźy źałować
najdrobniejszych uwag w punkcie wy-
konanla ipewności '
A|e także,'łagodne szkoIenie'' rna sWG
je złośliwe fig|e' Po p]erwszetego ro'
dzaju szkoIenie jest często dtugotrwa.
łe iobszerne iWymaga od przewodni.

ka wie|u zdo ności Wpły\łania i Wy.
obraźni' Po drugie niestety wie e do'
sz|ifowanych We wstępnym stadium
sfczegółów zachowań objawia się w
dalszym srkoleniu jako przesrkadza'
jące' co Wymaga znów wie|kiego na'
kładu czasu do odzwyczajenia |ub sko'

rygowania' Zatem także ,,pozytywna
moB,v/acja'' nie jest żadnym pana.
ceu m, n ie jest ,, kamien iem filozoficz-
nym", Pozltylvna motywacja povrebu-
je da|szych kata|izatoróW, aby mogła
być do dyspofycji bez wyn ikajQcych z
niej probIemów'

w czasie testu w pobliżu plotka pies wykazuje niepewność.
(uszy położone)

Aby pies odzysl,,ał swa pewndść siebie,
p|zewoc]niczka,rozpoznaje" płotek'
Pochyla się i douka płotka. (',dotyka.
nie,,jest pojmowane często pnez psy
jako 

"nawęszanie', )

ze Wzg|ędów pedagogicznych by|oby
bez watpienia |epiej aby wykonywać
komp|etne ćWiczenie od poczatku

olaz prawidłowo także we Wszystkich
jego formalnych aspektach.
A|ejest to łatwiej powiedzieó' niż wy.
ko nać. A|ternatywn ie można tutaj za.
oferować,,pasywne oddziaływanie'''
Proszę doblze uważaó' nie mówimyw
rozsferfonym aspekcre o fastosowa
niu motywacji, aby pies WytEymał pr4A
mus| , ,Paswne oddziaływanie' '  nie
pęyj m uje z naszego punktuwidzenia
pozycj i a ntagon istyczej (ko ntrpa nne,
ra), aIe wykonUje onofu]nkcję synergii
(współdziała n]a) l
Na kasecie wideo ,, Richtig Spie en mit
Hund€n,, (1996 |) pokazano' że już

dflesięciotygod n iowe szczen ię jest w
stanie zajaó pozycje podstawowa z
siadu przed przewodnikiem nie tylko
radośn]e, a|e od początku forma|n e
prawidłowo, faktycznie bezbłędnie,
bef żadnego plzymusu, .jedynie za
pomoca zabawy, motywacji i,,pasyw-
nego oddziaływa nia ''. 0gla n iczn ik po

|ewej stronie (mały ta bolet) powod u'

Je' że piesjuźod pierwszego razusia-
da prawidtowo tuż przy przewodniku'
a nie skośnie i W odstępie,jak by to
normaIn]e robił '  Forma|ne dawki na'
uki ,,modelowania" (tak pedagodzy
zwierzqt nazylvaja procesy przekazy.
Wa n ia) zostały w tym ćwiczeniu zasto.
sowane nie poprzez motywację' a|e
przez działanie przedmiotu'W naszym
przykładzie nie rozłożono ćwiczen ia na
części, a Ie przekazano je kom pIekso.
wo' Najwaźniejszą ideatego zadania
dyd aktycznego jest rozdzielenie po'

szczegó|nych ce]ów naukj na lóżne,
aIe równocześnie działajqce procesy
modelowania. ZAbawa i motywacja
zostały po prostu wykolzystane do
obrotu psa wokół nogi(ido następU.

f
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Po kitku krokach Wzdłuż piotka następuje ,wysepka motwvacyjna", któtq
stanowić będzie "spirala o 360 stopni"'

Tutaj trening chodzenia bez smyczy w
f aaw an sow a nej te c h n i ce : P rzewo cl n i cz-
ka wykorrystuje da matywacji zdobycz
Mo (należy jednak odradzać'
stosowanie trujących żóltych piłek te.
nisowch!). Podskakiwaniu psa zapo-
b i e gaj a'' d uc how e l ejce',, j e d nocześ n i e
przewodniczka kamunikuie się z psem
(motywacja socjalna), a ptzed błędami
f o rm a 1 ny m i wy ka rzy stuje " p a syw n e o d -
dziaAwa n ie". Techn i ka nie jest prosta,
ale bardzo skuteczna

zjawiska m]ejsca i czasu' Słowem

''pasywne'' 
powlnno się podkreś|]ć, że

przewidywane oddzialywanie nle jest
powodowane akcjątrenera |ecz Wspo
m n ianym i efektam i otoczen ia i pżed.
miotami' Pies nie będzie szukał przy.

czyny oddziałylvania u przewodnika.

Zatem poprzez W}stqplenie pasywn*
go oddział]ĄVa n ia nie będzie raruszo.
ne pasmo przenoszenra pom|ęofy
psem a człowlekiem'
Także inne procesy' w których trener
prowadzi rękarni przedmioty (W sen'
sie efektu kierowania) za|]cfaja się
róWnież do,'pasywnego oddfiałrva.
n a''' gdyź tutaj nie ręka' |ecz prowa

dzony przedmiot powoduje Właśc]wy
efekt, zatem integracjatego mode o-
waniajest plawidłowo fawańa W od.
działywanlu "pasywnym''' Do tej for
my pasywnego oddzialylvania jeszcze

będziemyWracać'
Pytanie, czy lóWn eź Wsfe|kie postę.
powania, przy których procesydopa.

sowania dochodza doskutku poprzez

ńa lgina]n ie nieprzyjem ne dotknięcia
można zaIiczyó lównież do pasylvne.
go oddzieływaria jest py'taniem draż'
iwyrr. Jeże|i na to pltanie odpowie
się twierdząco, to oddziaływanie pa.

sylvne rozumiane było by, źeto nie prz€.
Wodnik powoduje dotknięcie '  ecz
sam pies poprzez swójluch dośWiad'
cza dotknięcia. Efekiy kielowania'
zatrzymania, ograniczania i  opóźn]a.
n a byvby WóWczas uzupe|niane przez

,,spowodowa ne d otkn ięciem dopaso'
wa n ie zatrzymania lruchu',  Wynikaja
stqd''efekty odstępu I odchy|enIa'.
Możemy przystać także na tę formę
pasy!vnego oddziab^4/a n ia: plfy od po'

Wiednir. zastosowaniu paIikóW kie
rulacych,
EFEKTY KIEROWANIA
Pies, który bezwiednie biegnie wzdłuż
krawędzi łąki daje się plowadzić w tym
kierunku geometr ia ograniczenia'
Nazywamy to,,efektem kierowania",
A poza tym.także człowiek daje s]ę
prowadzić przez I inie kierujące, i tak
jak u psa proces dopasowan a prze

jącego po tym slad u)' ' ,' pasywne od'
dziatwanie" zastosowano natomlast
d a formaInej części wykonania ówi
czenia, a więc do geometryczn ie lóW.
nolegle'skierowanego do plzewodni'

ka układu psa,. bez niszczącego
punkiy odstępu Iub skośnego siadu'
Ten przykład daje pierwszy pog]ąd'

Jed na k a by Iepiej zlozulr ieó zjawisko

''pasy!Vnego oddziaływania'' musimy
najpierw plzypomnieć sobie pewne

eto og]czne i pedagogiczne za|eźno.
sct.
Term in ,, pasylvne oddziały\rvan ie'' uł.
warrjako pojęcie nadrfędne d|a róż'
nych moŹ|iwości modeIowanla zbudo'
wanych na zasadzie efektu kierowa
nia'  Mów]qc dokładniej chodzi o :
efekty klerowanla, zatrzymania,
ograniczania i opóźniania., a Wlęc o

Aby uniknąć skośneeo chodu
psa objekt Mo trzyma się w le
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Aby unjknać nachodzenia, psa można prowadzić za płotkiem, a nacha.
dzeniu i skośnemu chaclawi sluży pokazany tutaj płotek podwójny

Co jakiś czas psa się dotyka i
za ea d uje' W jęŹ kom u ni kacyjna
nie moze zostać zewana' W
zaaw a nsaw a ny m st a d i u m pa
zostaje tylka kontakt wzrokow,
polaczony z przyjacielskim
uśmiechem i intensywna więźAby unknac wybieEania pos|użyć się

mazna packa na muchy lub piłeczka
na cumce' Nje można nimi dotykać,
ani też udetzać psa' a]e wykorzystać
jako efekt ltrzymania adstępu' Trzyma.
na tuz przed oczaml psa powierzchnia
powad uje dapasow an ie od stę pu

l
bega u n]egowdUżej m erze befwied.

]eźe ipies dącyWfdłuż|ni prowadzą
cej odklyłby mysz' to fapa|ajqca się
nlotywacja łowiecka byłaby s Iniejsza
nif uprfedn nriękko]łagodn e oddzia.
ływującyefekt kierowan a krawędf a
łak '  P es fmieniłby k]erunek pomimo
efektu k erowania' Jeże prfełożymy
ten scenanuszdo m asta, toten sam
p es będf e się dawa] prowadf ć nie
prfef skla] |aki' |ecz przez Wysokipłot.
]eźe|iodkryje on po n edostęne] stro
n|epłotu mysz' to będzie najpierw prd
bowa] przejść prfez płot' Jeże i ]ego
starcnia okażą się daremne, to bę

df e b egł wfdluż płoiu i doświadczy
WÓwczas, że Wsfystk e płoty maja swój
kon ec. Nas w tej fa eżności interesLr
je ty ko jedno: Krawędź ]ak daje s ę
stosunkowo łatwo przekrocfyć' nato
miast płotWfa eżnośc od swego \ły.
g ądu jest prfeszkodą dającą się
łatw ej |ub trudniej pokonać, do któ
rej p -As inuŚi się odpowiednio dopa
sowaó.
]eże|i efekty kierowania stosu]e się
powtarzającoto efekt zostan e znacz
n e Wzmocn iony' sfczegó]n ie Wyraźn]e
widaóto na przykładzie psóWc ągna
cychsanki' Psy pociqgowe sq prfyzw}.
cf ajone do b]egnięcia wzdłuż wy,tyczo-

nych tras ub dróg' Baldzo ciężkojest
]e sk]on ić do opusfcze n a dlog iskie-
rować do b egu w poprzek po a' KWe.
sl a przyzwycza)enlal Poptzez pftyzwy-
czajan e prawie wszystko może pro
wadf ć do skutecfnego efektu k ero
wan a: mury, strumyki, drfewa, krza-
k, brfegmorsk, zm ana porostów' a|e
rownież nap ęte' Iub położone na f ie
mi nki,  kamienle'  kołki,  przedrnioty
itp' Poprfezsposób ch ułożen a moż.
na osiągnać efekt dopasowan a ru.
ch Lr poziomego (zm ia na k erunkLr) ub
p onoWego(V/yże] niżej)' DopasoWa
n|e ruchu odbywa się za|eżnie od prze
biegu ln kierującej aIbo p|ostolnio'
wo, albo krzywollniowo syraetrycznie
lyu asymetrycznie.
zAPozNANlE sIĘ z PAsyWNYMl
oDDz|AŁywANlAMI
Jak fachowa się pies, k ledy na swo.
m zwyklym spacerze, lub w swoim
ogrodzie f dn a na dzień spotka stla
cha na wrÓb|e'? Porzadn egooszcz+
ka, gdyź d a niego rfeczy źyją (antro
pomoń]czne doświadcf anie otocze.
n a), calkow cie tak jak d a dziecka.



20 DWrM ES ECŻNTK r{r25 rVA/2002 OVVCŻAREI(
Zatem obowiazu.]e: zanim zastosuje
s]ę jakiegoko wiek rodfaju pasywne

oddziaływan e na eży najpieM przy.

zwycfaló psa do nowego' t] jednego

psa następuje to szybciej' u ]nnego
wolniej '  u niektó lych można sobie
tego testu faoszczędzió' u innegojest
konieczne zb|iżanie s]ę krok po kro'
ku' Jak to s ię robi? |sthieje wie|e
moż|iwości' N4ożna zabierać psa z
soba na p acćwiczeń inajegooczach
budować obiekt do pasywnego od.
d2 aływania. Prawdopodobnie będzie
on cekawy iz zzainteresowaniem
będzie obwqchiWał noWe przecimioty

i p|zy okazji beztrosko doświadczy
nowych przedmiotów. Można teźjLrż
uprzedr]o Wybudować obiekt do pa

sywn€eo odz aływania i iść wraf z
psem w pob|iŹe tego oblektu' prfy.

k|ęknąć' chwyc ógo iobserwowaćja.
kie Wrażenie zrobiten przedmiot na
ps]e' ']eże|i fapoznanie s ię plzebie
gnie bezproblemowo po kilku sekun'
dachjestjakto s ię rnóW już zamkn ę.
te' to można je już stosowaó meto.
dycznie' Jeże]i Wyłoniq się ploblemy'
jak na prfyk ad cofn ęcie się' fjeŹe
nie, schowanle ogona pod brzuch lul)
inne sygna]y bojaŹni' to trzeba psa

drobnymi kroczkami p|zyzwyczić do
obiektu. Położyć plzedmiot na 2 emi'
bawić sę wlaz z psem w pob|iżu

ob ektu' colaz bardziej zb żać s]ędo
niego' ńastępnie usiqść na nim' gła.

skaó psa obok obiektu' bawió się z
nim ltd.
CHODZENIE BEZ SMYCZY PRZY
PŁoclE
O le nawet w tym aa(ykule na p an
pie Mszy wys!wa my pasywne oddzia
lywanie, to mimo wszystko nie chce
my zapomn eć o nadrzędnych zasa.
dach hamroni i  cf lowiek - ples. Jedna
z najważniejszych zasad przy okreś|a
niu każdego zadan a brzm : ''pełna
chęci transfolmacja'' Jako transfor'
mację rozUm emytakie przeksaałce.

nie zadan a' aby poczatkowe cele
cfłowieka mogły stać się ce|ami psa'

W wypadku chodzenia bez smyczy n e

jest to całklem proste' Ples ma zwy
czaj Wyraźnie szybszego chod u niż człc
wek ichodzenie po prostej bez moty
wacj W ogó|e mu nie |eży. A tego, że
pow nien być przyk|ejony do ko ana
prżewodn ka róWnież n]e rozumie.Jak
zatem powiedzieĆ mu, abyto po psie

mu zrozum]ał i jak plzekazać mu to,
abyon niety|kozlozum ał' a|e jesz.

cze z ochotąwykonał? Krótko|rozpo
czynamyod zabawy, ,,spirali" przy czynr
ki ka kroków (nie W ęcej n ż dwa do
czterech ) ld ziemy z psem prosto przy-

ciagając go dosiebie kontaktem Wfro.
kowym i Mo (obiekt motywacji + ką
sek Iub fdobycf ) i następnie przecho'

dfimy wsp ra|ę W prawo plfyczym Śty.
mu|ację Wzmacniamy. Po dojściu do
punktu środkowego obróc Iiśmy sl"^
dokładnie o 360. patrzymysię obaj
znowu w tym samyrn kierunkujak na
początku spiraIi. Pies podaźą za sty'
r .u acją idzie b|sko. Dok|adnie to
chc]e|iśmy osiagnaó. Po dojśc]u do
centum pozwa amy mu na z|apanre
f dobyczy(przy psach o słabej motywa.
c]i), rzucamy Mo równo|eg|e do k e.
runku ruchu, abypiesdobrze prrysp e-
sfył' To ty|e o płaszczyŹnie motywacji'
Do Wymagań formaInych (b| skie cho.
dzenie'  nie odda anie s ię'  nie chodze'
n e na skos itd')stosujerrry oddziały
wan e pasywne'I PłotWzdłuż którego
dziemy ikręcimy naszą sp la|ę' Pies
uczysię wten sposób, chod2enie przy

nodzejest fabawą daje przyjemnośc

iod początku pruez prfejścje sp]raIi
o 360" Llczys ę utrzymywania kierun.
ku bez najmniejszych negatywnych
oddziaLyWań poplzez szarpnięc e
srrryczą Lub nnych przykrych środ kóW'
Pies rozwja w ciągu ki|ku tygodni W
chodzeniu bez smyczy wiarygodne,
zgodne z ocz€kiwaniern zacho!łan e'

'Wysepkę motylvacyjną,, (sp la|ę) stc
suje się rzadziej' na koniec ty|ko spo
radycznie w nieregularnych odste
pach wzmacniajacych' Dodatkowo
chodzenie bez smyczy (płaszczyzna

motylvacji) poszerza na jest o pozytyw

ne socjalne wydarzenia; pies jest we

wnętżnle zmobi izowa ny, móWisię do
niego, ale przede wszystklm utrzymu-
je się z n]m przyjac]e skikontaktWzro.
kowy i to wszystko nigdyniewypada z
wyraźnie pozltywnego nastroju.
KIEDY PIES TAK TO PRZYJMUJE
NIE POTRZEBA SMrcZY
To prfeszkadzało juz Wcześniej' Suka
. maika A|pha n e nriałytakże żadnej
sn']ycfy' Całkow c e Wystarcfa więż
duchowa,abypsa dobrowo nie, ocho
czo j niezawodnie plowadzić z sobą'
Ale resmyczy mLrsi najpierw zrerygno
waó człowiek itojest przede Wszyst.
k m procesduchowy.

WAfNYM DLA ZASTOSOWAN'A
PńsyWNEGo oDDzlAŁYWANlA
JEsr /ąBsoLUrNA KoNsEXWEN-
clA w ćwtczENlAcH
Przede wszystkim w pietuszej fazie.
znaczyto konkletnie, że gdy przyk|a

dowo w chodzeniu bez smycry chce-
my Wykorzystać płotek' to przez cały
okres początkowy nie Wo no ćwiczyć
chodzenia bez smycfy bez płotka.

Dopiero wlaf f  rosnaca pewnościa

odchodzis ię od płotka' A eokażesię,
szczegó|nie po dluższym okr€sie' że
znowu konieczne będf e wykorzysta
nie p|otka pźejśc]owo na ki|ka tygo.
dn. Konieczność regeneracji spotyka
nas W całej technice motyllvacji' A e
regeneracja już Taz Wyuczonych pro

cesóW z reguły rr e plzedstawia Źad
nego problelTru.
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Wystawa owczarków
Niemieckich -

Brzesko
21,.1;0.200L

Do oceny psów po proszen i zosta I Piotrś|iwka (psy) H'P
Knaulz Nlemiec(suki). LJ roczystego otwa rc a wystawy do
konaIiBumistrz BrzeskaJan l\4 usiał. olaz v.ce Przewodnl.
cfqcy zG zXWP P]ofu Ś|wka' Wstępnie psy oceniane były
na dwóch oddz e|nych lingach' a decydująca rozgryWka o
zwycięstwa w poszczegó|nych k|asach odbywała się na
r]ngu głównym. Nagrody wręczaIi V.ce BurmistlzstanisłaW
Pacura i przedstawicrel Ca I sbergOkocim SA: J. Biernack.

Ą 7' paździe|rika 2oo 1 rok J ' oo raf pie.Wszy Blfes ło

,/Z gościło l.odowcó\ł oN. Na wystawę zgłosfono oo
Łr.d ]oo psów' Dzięk plzyc|^y|nośc i władl Brfeska,
Wystawa mogła mieć taką oprawę. stadion udostępnił
prezes oKs X. Bigaj, burmistlz ufL]ndował puchary, naEro'
dy rreczowe Browar 0koc rn, Jacek Biernacki, sympatyk
naszej lasy, postarałsię, żeby naj|epsze psy Wystawy na
grodzone były upominkami igadżetami, a uczestnicy wy'
stawy po Wysiłku fizycznym mog|i posiIić się ',złocistym
napojem,,. Pogoda dopisała.
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4 BDB TIGRA Lestes
o. gorv,d,Hainbuche
m. Astra z FarnejDol iny
hod. A.Z. Bagrowscy
Wł' Łukasz Rybalski
BDB CZACZA z Kolca Elbi
xame
o. Pico Dolby Bohemia
m. Yoko z Kojca Elbikame
hod. M' Bachórz,
wł' A' Ho|ik
BDBANSCHYEqUUS

m.Orkana z Xojca Coli
hod' iWł. A. BiI ińska
BDB CEL|Dlha Roven
o. Harrov Schloss RLrnding
m.Afra Schreidon
hod A Majsn ar,
Wł' ' K'Doblzański
BDB DONA r Pampeluny
o. lgor v. d. Hainbuehe
m.orsa zBerol iny
hod. J. Ciborski ,
wł'1P"ąpuga
BDB DINAsądeckie Lachy
o. Ti lv. Lechtal
m. Penny v Holzheimer Linde

wł. M.Gutowski
BDB LUSSI v. Farbensplel
o, Zarnov. Farbensp el
m, Roxy v. Farbensplel

BDB KORA z lglastego
LASKU
o. Ha la znadStrurnyka
m. Wito Pre8enblaut
hod. K. Boba,
wł' K' Boba
DB LEA v. Layut
o. Dustin DiCasa Beggiato

m. ? Ar ett
hod. Casa Beggiato,

DB CONI z Kojca Elbika-
me
o. Pico Dol lby Bohemia
nr. Yoko f ńojca E|bikarre

wl, ). Zacharcwicz
4 BDB HERTA N4av.c
o. lsovd. Piste Trophe
m' c imba Gibałowa Góra
hod. A' Dobrzański,
wł' K' A. Dobrzański

o.FabioSchacher
m' Dora Gibełowa Góra
hod' K. Dobzański,
wł.A' Dobrfański
m, Szymczak
4 DOSK lNKASatysfakcja
o. ldolv.d.Jahnhohe
m' A|ma z Mi|czqcej P|ane'
ty
hod' i wł. l. Rzuchowska.
Strzelecka
DOSK LESKA WoJ.Bas
o. U kvon Arlett
m. Sami Woj-Bas

wł' W' Puste nik, G. sfcfę'
sny
BDB XANA AdI
o, Rambov.d, PlassenbLfg
m,Xannev. Nieuwandshof
hod' M. c ichostępski,
Wł. cichostępsk, Dobrzań'
ski K. M.
BDB ABRA IVavlc
o. Xa n dor v.Tro nle
m. Ladyv. Niewlandshof
hod. A. Dobrzańsk '
wł. J. Machowski

KIasa lJżytkowa
1 cwc DoSK RITA Woj-
86s
o. Jelo Michelstadter Ra-
dhaus

hod. M. Bachórz'
Wł'Gi lv4'c leś|ak
DB BESSI Animar
o,JumboAnimar
m. GabiAnimar
hod.Z. Grzesak,
wł' G' iM.cieś|ak
DBCORSAT Kolca Elblke-
me
o. PcoDollbyBohemia
m. Yoko z Xojca Elbikame
hod' M' Bachórz,
Wł']\,4' Bachólz' A. Bil
DB LIVIA Konstar
o. Vi l leroy v. Schloss Q!-
erenburg
m.8esy Drahval)
wł' W' Dębiński, A.Winek

KIasa Juniolów
l DOSK IVAXI Temperton
o. Apol ornis Bohemia
m. Kaja z Dziedzic
hod.A.PTiahnybok
wł. lvl' suchock]
2 DOSK GOSTA Kamien-
na Twierdzg
o.langov. F[j rsten berg
m' A|aska z więcbolskiej
D0liny
hod. Zb. Szanik
Wł' Irena strze|ecka'Rzu.

3 BDB DAKOTA PaKIand
o. Ch.Pl.l\4axon von Arml
nius
m.JudyPakland I

KIasa otwańa
1 DOSK EVITA Satysfak-
cla
o. Wicko Felsenwehr
m. Hera Satysfakcja
hod. L Strzelecka- Rzu-

wł' M' Paszp|e1vicz
2 DOSK VINA z KoJca El-
blkame
o. Rank z Gentu C.S.
m. HappyzKojca Elbikame
hod' lv|' Bachórz,
Wł. K' o|ech
3 DosK BETY G|bałowa
Góra

L
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m. B ra Woj Bas
hod. lwł' W.Puste|n]k
2 DoSK LADY Nieuwland-
shof,
o. f i ,4ax dela Loggia dei
lvlercanti
m. Quita Nieuw andshof
wł. K'Dobrzańsk]
3 DosK lvET N'latador
o, Lasso v, Neuen Berg
m. Ch.Pl.  Bona Matador
hod. M. R. Szmyd,
wł' M' sfmyd
DOSK ETNA N,liz- N,laz
rn. Roma z Beroliny

KIasa championóW
l CWC DOSKAFRASchT+
idon ( lPO1,SW1a)

m. Karina r Gentu
hod. N,1.C rz,
Wł' Clchostępski, Dobrzań
sk K.l\l.
2 DOSK RIKA De-Bes,
tPol
o. Jagov.d.Wo fsburgCh Pl
m. Etna De Bes
hod' R' Kłapkowski'
wł. R. Kłapkowsk
3 DOSKCH.PL. ETNA Tem-
pera
o. Indus Fourn ernruhlen-
bach
m. SakeA zacja
hod' iWl '  H.Świerzy

W przerwach pornlędzyocenlaniem, poka2 wytre nowa n ia
psóW przeproWadzi] Ma rek Sfcze pański z Krakowa' Poka.
zy ciesfyły s]ę d użym 2ainteresowaniem pub|icznośc, ktÓ.
ra wy|egla na mulawę stadionLl starajac się 2 najb iższej
od Ieg|ości zobacfyć a ktolów widowiska ' ,]a k Widać na zdję
ciach a nreryka ńs ki staffold ' owczalek niemiecki. WieIora
sowiec moga pracowaó oboksiebie iniesąto psyniebef
p eczne, agresywne, natomiast w momencie fagrozenra
sta]a W obronie swojego Właścicie|a'

Hodowla s,łURU.S poleca
sfczeniaki - suki - feskojarzeń|
VA I - ESKO v. Denischenhof(lago v
Fiirstenberg UnaOxalis)
V 1 - Nany Saurus (UIk v Arlett - Cindy r
gentu - cello Rómerau)

Pavol Timko,
Na Strelnici 13, 010 03 Zilina - Slowacja
Tel. 00421 415 620 r80,
Fax. 00121 415 6f0 BO
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.nrzy okazji W}staWy psów rasy oWczarek Niemiecki'
I 'orgarizowarei w B.zeskJ odbył się KÓru'r8 r ie

I- miecl' ' sędz a sV H.P' KnaL I został za proszony p.zez
ZG ZKWP dosędziowania \łystawy i prfeprowadzenia (d|a

wyznaczone przez kraj pochodzenia rasy. Do Brzeska przy-
jecha|i na Xórunggoścle z Wrocławia. To głównie d|a ich
psow została przeprowadzona plóba. Na Iicencję do Za.
kopanego nie przyjechaIi, bo a ntyplo paga ndę sia Ii Iudzie,

członkÓW ZKWP i członkóW
sV) niemieckiej próby
Kórung' Na wyżej Wymienio.
ne czyn ności otrzymał fgodę
z SV' Na|eŹy nadrrenić, że
jest to drugi nr Wdane ze-
zwolenie. Wsierpn u 2001w
Zakopanem po raz pietuszy
z pełnym sukcesem został
przeprowadzony Kórung. za'
kończył się Wydan em przez
sV Licencji N iem ieckiej' Na tę!oróbę prfyjecha Ii też goście
zza południowej granicy; by i miło zaskoczeni (bo tak do
końca niedowierzaIi)' że ZKWP pomaga swoim członkom
wzdawaniu różnych egzam nów i icencj i. oczy\łiście zdo.
bycie niemieck ej ]icencji' nie pociaga fa sobą żadnych
korzyści' Jest to jedynie satysfakcja f tego' że mamy W
Po|sce owczalki Niemieckie' które spełniają wymagania

którzy chcq wwierać wpłylv
na hodow|ę oN w Po|sce'
Dziw bierze, źe Iudzie, którzy
uważają siebie za Wyrocznię,
n ie prowadza hodow|i i zache
Wuja się jak''pies ogrodnika"'
bo sami nie mają z czyn
uczestniczyć W podobnych
próbach' Wrocławianie' gdy
zobaczy|i na własne ocfy ory.
ginalne dokLrmenty l icencj i

niemieckiej . uwierzy|i| | przyjechaIi. Licencję za|iczy'
wsf}€tkie psy uW docznione na wspó|nym zdjęciu.

Stoua podzlękouanła kłŁ1,I4ę do D. Makaleukza
że szźecina, który unlósł duźy ukk1dplaq) u pfz!.
gotolxą,|ie p,ób u BfzeŚku l zakopanem,

Krzysztof Dobrzański
ZaDomniana

W NR'22, W splawozdaniu z Wystawy ŚWiatowej owczar.
ków N iem]eckich ' Pa n Ma rek czernia kowski pom inał su kę
sAsKIAVom GoIdenen zweig' która godnie reprezentowa.
ła?o|Śkę na Wystawie światowej W Di]sse|dorfie 2oo1r.
zajmujac 71 m]ejsce w k|asie młodzieży (oceniał Hennig
setzer)' Właśc cieIem sukIJest Beata Trachanowicz'

Uzupełnienie do ,oN, NR.23
Przy\łynikach fXX K ubowej Wystawy owczarków N]emiec.
kich w RybnikLr w cżasopiśmie nie dopisano t}tułu'czo.
lówka Po|ski' plfy psieTARNoK ole |gol, którego Właścicie.
|emjestAndrzejW]|k olaz pży psie D|K Gibałowa Góra nie
dopisano, że uzyskał wniosek cwc' Nienapisane t}tuły
wynikają z tego' że opisy psów byly pisane z kserokopiikań
oceny' a oryginałytych dokumentówświadczQ o
tych t}tułów przef sędz]óW

IARNOX

pochodzeniu, ZW miotu! 92.
o. Dux della valcuvia / vAó Niemcy' vAl w3ochy/Zw 97
O. VA Max della Logsia deiMercanti - VA Visum v Arminius
M. VA Una della Vulcuvia-VANero v. Hirschel

M. Fenja von der Leng€rnheide / championPL lzw a7
o. Vl cnn v. Bornberg -VAF€dor v' Arminius
M.Vl Wendy v.d.Irngemheide VAZamb v.d. Wienerau

Inbrcdi zamb wienerau (4.3)' FedorArminiuŚ (5.3)'

Odin Thnnenmeise (5,5-4), Uran Wildsteiger Land (5-5,5)

Hodowla ARDELIA' Piotr Boeko' tel. 0 (prefix) 85 730 93 24' 0501 54ó 873

owczarki Niemieckie' sprzedam czarne-podpalane szczenióta o doskonałm

E
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! Wielkopolska Wystawa owczarków
Niemieckich w Błażejewku

13 kwietnia br. spotka|iśmy się na
pierwszej w tym roku wystawle
owczarkarskiej W Błażejewku pod
Poznaniem' Dzięki staraniom koIegów
f Poznania wystawa ta przebiła roz'
macherf dotychczasowe wystawy tel
rangi' gdyź na Wystawę fgłoszono aż
221 psów! Ty|ko Wystawy k ubowe
glomadzą więcej fgłosfeń' W Qrzed
dzień wystawy olgan fatolfy forgani
zowaIi d|a wystawcóW najpielw ogni
sko plzy piwie i kjełbasie' a potem
wspan]ałe przyjęcje w restaulacji z
tańcam] muzykq' Nie zabrakło też
uroczystych pęemóWień specjainych
atrakcj ,  których na pewno nie fa.
pomna zaproszen] sędf owie z N e.
miec'Trudno będzie ko|egom z Pozna.
n a odmóWiÓ forganifowania Wysta.
Wy l{ubową W przysf]ym roku'
ocena psów odbywala s ę równocfe-
śn e na tlfech lingachI k|asęjun oróW'
otwartą, użytkową suk ocen ałsędfla
Wo|fgang Gerschwtz; k|asę młodfi
ków, młodzieży' juniolóu otwarta
użytkową psóW ocen ałsędfia Franz.
Peter Knau|'  sedziow e ci  są dobże
rnani w Po sce od kilku lat zawsre
serdecznie sq przyjmowani- Tak było
tym razem. Do oceny k|asyszczeniąt,
młodf ikóW i młodf iezysuk orazsfcfe.
niąt psó\ł faproszony został sędzia
Krzysztof Doblza ński'
Wśród młodych psóW ciekawa ryWa i
zacja rofgrywała sęW k|asie młodzie
ł' Zwycięłł GAM Bo Texa po Wybitnym
polskim reproduktorze ATANIE Woj.
Bas. W k asie juniorów ciekawostką
było zwycięstwo wi czastego psa z
po sk ej hodowli AXELa Artu rus- że n e
]est to przypadek świadczy róWn eż
wysoka, czwafta okata jego brata
ARN Arturus' który po ocenie na stój
był jeszcze wyźej.
Zwycięzca w naj!łażniejsze] klasie
Użytkowej psóW został po uaciętej ry
wal izacj i  Max z Kryw an. Trzeba to
uznać' że ten młody p es wspania|e
s ę rozwinął ijest powaźnym kandy

datem do$Ąułu zwycięzcy k|ubu w tynr
roku' TrzebateŹ prfyznaÓ, że w klasie
uż},tkowej poz om był bardzo Wysoki'
Dobrzewypadł na tej Wystaw]e KEV|N
Matadol' w s!łym pierwszym poważ'
nym występie w klasie użytko\łą zajął
trzecia ]okatę. Na da|Śzych n-riejscach
fnalaz]ys]ę s]ę takie' D a odm]any k|a.
sa otwana reprezentowała chyba naj.
gorszą grupę psóW. To zróżn]cowanie
świadczyo poz},tywnych trend a ch na
nasfych wystawach' Ważn ejsza d|a
wystawców staje s ę da sza okata,
a|eWk as e użytkowej '  niż nawetzwy
c ęstwo' a|e ty ko W k asie otwartej'
Wspomnęteź, że reguła sta]esię fn.
koma obsada k|asy champ onóW To
również trwały trend' śWiadcfący, że
Wtej wyjqtkowej las e t}tuł champio.
na trac znaczenie'  Ważne są dobre
lokaty na Wystawach owcfarkarŚk ch

na wystaw e kLubowej. c ekaw je-
stem czy fwyc ęzca świata YAsKo Far.
bensp e|czy któryś z innych psóWVA
ma tytułchamp ona?
Pof om na ringach młodych suk był
bardfo wysoki' o czym śW adczy bar
dzodLlżą iczba ocen doskona]ych (W
k|as e młodzieży aż 19, W k asie ju
niorów - 5) '  Wszystkie wystawlane
suk w k|asie uży,tkowej, champ onów
i Weteranów równ eź dostały oceny
doskonałe' Podczas finałowych kon.
kurencji najpiękniejszą sLlka fostała
F0BIA Woj.-Bas (ojciec: ATAN Woj.-
Bas), która przegrała rywa|izację o
fwycięstwo wystawy z MAXEM z KryW.
|an, tyiko d atego, żejeszcze nie m a
ła zdanego egzamlnu użytkowego'
Mimo tak lcznet obsadytej wystawy,
dzięki dobre] organifacji l spraWnej
pracy sędzióW udało s ę zakończyć
oceny dogodzlny 171ej.
serdeczne podziękowania naIeża się
głównym organizatolom wystawy: ko.
Legom Henrykowi Tabaczyńsk emu
orazWiesławow] P echn e'jak również
pozostarym organ zatorom.

WYNIKI WYSTAWY
PSv
WO ASKo v. Ha!s Tchorz
o. SABER vom Stetfer Haus
rn' WEN TA vom Mońchberg

W0 EIOSreStanowego xotca

m. GAMA z Towanyskej Zagrody

OB FA THO v.d. !rbecke

m. CAVALA !.d. Urbecke

OB XILER Nois
o' sET z Tyszyńskiego Lasu

OB (IMON Nois
o' sET f Tysfyńskego Lasu

o, VTO v, Esswe er Tal

BD2 CELLO A fav k
o. ZELL0 vd. Steirhagerquel le

BD3 FORD Bero na
o. ESKOv.0anischen Hof
ń'  oNoRAv'd '  oUnisĆhenke
wl. B. T!rkiewicz, R. Sawcki

o KIMBO v. Monchberg

o. VITO v. Essweier Tal

BD6 ARGovvan Hen
o. VITO v. Esswe erTal
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DI GAMBO Texa

m.JOLA v. W dsteger Land

BD1 MAX z Więcborskej Do

m. DlXlv.  STREEK

BD2 DAKOSatysfakcja
o, ESKO v. Dan schen Hof

BD3 AK M v. Adeloga
o. JELLo v. Michelstadier Ra.

o- vTo v,d. Noriswand
m' HEDDA v'd' Wi€n€ra0

WOSEND Satysfakcla

o. SONNY Brebe am See

08. ROMM lGramitoda Wof

wł' G'  i  M' ceś|ak

BD1']EssI sqdeckie Lachy
o. EMOR v. Schiemmelberg
m' PENNY V.d'  Hofh €mer L in.

BD2SlSSlRodiar

BD3 |NGA sqdeckie Lachy
o. QUINTO v. Fenerbal
m' ANGIv'd '  Ho|zheimel L nd €

BD4 FRONTIERA Samochodowa

o. BAR v.d. Ostfrieslschen I
m. (ORSA Kam enna Tw erdra
wł' s' seku ski

BD WlKlz My net Gromady

m. IDA z lvylnej Gronrady
wl. S. Maury.Wawrzyniak

o. ESKOv. Dan schen Hof
m, ONoRA v.d. Dunieschenke
wł' M' spycha ski' A' Kościńska

m. IOLA Wildsteiger Land

D2 oXA M s,tv,taz

D3lBfA Arde ia

D4 LUSSI v. Farbenspie
o. ZARNO v. Farbenspie
ń' RoXY v' Farbenspiel

o. HoBBY v' G etscheńopf
ń'  s|DoRA V' Frankengod
wl. M. Kowa czuk, L, Nilsson

D KAIMA Wese ska Zagroda
o' ATLAS z W ęcborskiej fagro.

m' f|NA f Węcborskiej zagrc

ń' AM|cA Ranczo Moresa

D2 GL0RlAv,d, NolzheimerLin

m. KENA v.d. Holzhemer L nde

wł' H' 'rabacfyńsk 
' m. P. Ptzy-

0 LENA MisMaz
o. FLAX v, HoltamperSee

BD 1 OKINAWA Woj..Bas
o. H NNERK v. Kiemoor

wl,  M, i  K. Kubiak, m. W. Pu-

D2 FUGA f Trojańsk ego Lasu
o' JAcKsoN v' LarĆhenhain
m' Ros ze ska|'rego Wfgó2a
wł' z' stępsk

wl '  G'  i  M' ceś

o. SONNY Brebe am See
m. OL MPIA od Pechoty

m. lslDoRA v. Frankengold
wl. M. Kowalczuk, L. N lsson

D3 W|To Pałucka Basfta thaus
o A-LAŚ / \ł ie.bor9t|ą Do ' ,  T '  C-AFA. '  '  p.tJ|o
m, Pa ma z Bero ny wł' J' Biernacka
wł' z' Golfycki

D4 ZB RWan Hen
o. K MBO v. fi,lonchberg

wł' H' Tabacfyńsk 
' m' J' BLłka

BDI AMIGo Afkona Park
o. LEo v Baulrofer Land
m. YESSIE v. EssweilerTal

BD2 PERSON Matador
o. MIKO v. Alexyrvo Hot

Bą1AXELAń|rILjs
o, JACKSON v. Larchenlraln
m. CZYTA r Klasrtornel Doliny
wł' M' zawiśak' W' Fede|ak

B02 WEKTOR Wan Hen
o. JAGO v. Darischen Hof
m. JENNY v. simmersberg

B03 oELos sądeckie Lachy

o, NAXv,d, Rotten Matter
m. BESS|Sedan

BD5ODIN Remus

o. MAOOR v. F emereck

02 BRONKO StarySamotar
o. HINNERK v. ( iemoor
m. PENNYv.d. Holzhe mer L in.

D3(EVIN Matadof

wr. r"1. szmyd

D4 BRUTUS ze s lupieńskich

D5 ARGO StarySamotal

D6 IGOR z Berliny
o. ROYv.d. Ronren Matter
rn, (lJOlE v. Trinrbachtal

SUKI

o,IGOR v,d. Hainbuche

m, PENNY v.d. Holzhe mer Lir. o.IACKSoN v. Larchenhaln
de m, DoKsA z Borowic
Wl' z' sob novsky. A' Woda wł' R' (ruk

o' JAcKsoN v' Larch€nhain
m. CZYTA z Klasztornej Do ny
wł' W' Fede€k. X' Fgie

o' JAGo v' Dan scheń Hof
m. JENNYv. SirnmersbeG

BDO URSUS oomusAyrea
o. LARRYv- U irndorefer Gauner
m. PANTERA AcerAureum
wł' R' cfec|rowski' M' Flsfew

DlJECK Kam enna Twierdza
o.JANGO v. Furstenberg
m' ALASKA f Węcborskie] Do

I
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o.IAGO v.d. Wollsburg
m' oRWEL|A f l\,!a akitowe]Łąk
wl' D' Byleń

Dl AF Ranczo Moresa

D2 |]NAv' EIzm!ndungsraUń
o. IELLO v, M chelstadter Ra

m. ANNlv. Dushorner Land

o. P R0L v' Kronens€e
m, ARIA z EAMY DO NY

m. lENNYv. HausZuther

D5 GERDAGRYf ELDAAnarchia

o. PASCHA v. Wolfsburger

m' ETNA z Koby|€j Góry

06 EVIM s Mar

Wł' ] FaLk€Wicz' W. Federak

o. LOnD v, Georg Vlctor Turm

D2 FANTA AnarĆh a BoX

m' B|RMA cANDYAnarch]a BÓx

D3 BERACanis Bajer

D4 PRllVASatysfakcja
o. W CKO v. Felsenwehr

wl. . Rzuchowska'Strre ecka

o. ORO v.d. Hainbuche

DlADRACansBajer
o' BRIK od Mądlej sowy

wł' D' s' Mic ńscy

Dobre Miasto
1,.O5.2002

Nlasa sżĆfeniat
wO FAITH von der Urbecke

m: CAWLA von der Urbecke

wł' Lewandowski G' Kęs ckiMa.

o:IACKSON v.Larchenhain

hod. Krzysztof (a barczyk,

Klasa nlÓdżieżv
DOSK PACKO Mavlc
o: YAsKo voń Farbenspie

hod' Adran Dobrfańskl

DOSKTINOz Krywlsn
o: LARRY vom Z rndorfer Gau

DOSK SANTO ze Sprccowa
oisĆhH3 HERos v' Ho|1kam per

m: H RACH y Hotkamper See
wł' Norb€ft Pa].iÓWs|i

DoSK LEE Dany Xvet

hod. Pawet Moraw ec

DOSX DIKO MegaPlast

hod. Dar usr Nakie sk,

DoSl( VANDOz Krywlan

hod. R.l. Ges nowscy,
wł' Wa|demar W eczolek

l{laŚ6 DÓś|edn,a
DOSI( RENO 2 Krywlan
o] LARRY vÓm firndońer Ga!

hod' IWł' R']' Ges nowscy

DOSK CZICOT Kojca Elbikame
o: PC0 Dolby Bohemia
m:YOKo z Xojca Elb karne

Wl' G'M. cieś|ak

DosK EPOS v.Holikamper See
hod' Hermańn N edelgaŚŚe '

DosK ]oKER ż Hodow|i pod

hod. M roslawa Kowalska'We'

DOSI{ JARRY r Hodowll pod

o:IPOLWEND0 Kad man

hod. M roslawa Kowalska We

Nlasa otwa a
DosK QERo v. Uńecke

wł' Glfegorz LeWandowsk

OOSK AGAR zeZaBuri
o:N CKO Ava nywolgi orseg

DOSX CzAKlz Kolca Elblkame
o: PC0 Oolby Bohemia
ń|YoXofKojcaEbikame

DOS K ADOR Satysfakcja
o:PASCHA von der lahnhohe

hod. wona Rf!Ćhowska stlfe

Klasa dżvtkÓwa
OOSKWENDO Kadiman
o: schHS HOSS v.HollagerLaid

hod. Waldemar Kosma sk,
wł' Wa deńar Kosńa|Śki

or MADOR v.F mereck

wl' Krzysztof Ros ńsk

DOSK MARKOGeslander
o: NIKOR von Thermodos

DOSKJASAN Dany Kvet
oiVANDO van Moorbeck

DOSK LEO Eskorta
o:sAM vom LltlerŚbruch
rnrNATIAvom R tterbreg
hod' i',lałgorzata G ętka'

DOSKwITo Preussenblut
o:SHANT0xANO
ń]G!ndana PreubenblUt

SUXI
8]9s9s!śze!]]9!

orIASAN Dany Kvet CS

Wł' sebast ar Ryczkowstd

WOGAZ von derUrbacka

Wl '  (ęsick i  M' Lewandowsk

WO ROI\,IMII GRAMITOOAWOLF

wl. G'M' c ieś ak.

o: FLAK v.Hotkamper See
m: FINA v.Weslervenn

O lRlS z Agiru Bohernia

nr:GoRA Hartus Boheńia

Klasa ń|adflef|
DosKJosTA Rykoń
o IPO.UUMB0 Animar

lrod. Fysrard Xondziela,
wl Ryszard (ondzela

DOSK lDEAArdelia

wl. Grzegofr Kalinowski

oosK QUINTE y.Holtkamper
See
o:V|To V.d.Norswańd
m:SchH3 G GA v.Krsta see
hod. Hermarn N edefgassel
wl' Norbeń Pa mÓWski

DoSKTEKLA z Krywlan
o: LARRY Vom firndońer Ga!

hÓd' R']' Ges nowscy.
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oiIMAXON von Arm nius
+ m:AR ANA Honstar

hod. Lucyna Rjatkowska,
wl. Marek Koper

DosKYARIfe spĘcM
o: Ch.PL. lvt .Ch.PL DIEG0 ze

m: H RACH v.Holtkamper See
hod' Norbeń Pa|mowski,
wł' M |ostaw Grzywacf

DOSK PANCHITA GRAMITODA

MI PAKA IM S MAZ

wl. G'M. c]eś|ak'

DOSX DES|Megaplast
oTJASAN Dany Kvet CS

hod. Dariusz Nakielski,

BDB EL|TA cz.tkowyośfodek

rlri AR|SA cfarkowy oś|odek
hod. Renata Czarnowska,
wl. Dariusz Crarnowski

BDB ULIS z Kry.wlan
orJAGo vom Danischen Hof

BoB vEL|sż Kryw|an

BDBLORAzHodowll pod Llpa-

hod, Miroslawa Kowa ska

Klasa aośrcdnia
DosK IBIzAArd€||a

wl. Marek Buraczewski

DOSK LARA Uta

m: ALGA z Sadu skiego Las!

Wł' Władysław G|adysf

DOSI( JENNY z Hodowli pod

hod' iwl' Mirośława KoWa|ska

DOSK CARMINAz Berollny
o: SchHS VILLEROYv.Sch ol3 Qu-

m: SchH2 KllDiE v.Trienrbach-

hod. Wojc ech Tr'rkiewicz,

DOSK H EN Dl Kadlman

ń| GINI V'd'HeIbsteiche
hod. Wa demar Kosmalsk,

DosK SZANTA rnad welsklel

o: Ch.PL.Mt.Ch.PL DIEGO re

hod' Marek GQtkowsk]'
wł' |v1ałgolfa|a Hl ar

DosK HEsA z Tuszyńsk|ego

o:NOLTE'SALDO
m: LAS(A z TuszyńskieEo Lasu

Wł' Winek A' Deb ńsk W'

BDB MASTY że spręcowa
or Y LLEROY y.Schlol3 Queren.

m:KAS|NAy,Balu
hod' Norbeń Pahowski'

BDB NATA fe spĘcowa
or FLAX y.Hotkamper See
m: H RACHI y. Ho tka mper See
hod' Norbeń Pa|mowski'

BDB OONA PaulMat
o: lPO IFLAX v.Ho tkamperSee

hod. Krrysztof (a barcryk,

DosK FUGA z Tlojańsklego

m: Rofi ze ska|n€go Wzgórza

Wl' zb gniew stępski

DOSI(CHlLlvonTrcnje

m: ANNI v.d.Dolomiten

DosK FANTE ze spĘcowa
o:JESKO y. Holtkamper see
m:SchHl GlNYvom St. lMicha'
els Berg
Wł' Norbeń Pa mowsk

o: VILLEROY v,Schlos Oueren-
burg
m: Ch.PL,N1t,Ch,PL GAIA Lestes

BDB OUNADA lnvltro
o:]AC(SON v. Larchenha m

wl. Skonecrny W. Warsrawski
).

hod. Waldemar Federak,
wł. G'M' cieś|ak

BDB NIXIzesp|ęcowa
o: FLAX v.HoltkamperSee
rni H IRACH I v.Holtka mper See
hod' Norbeń Pa mowsk '
BDB GERDA z Tto]ańsklego

m: BESlSchreidon
hod' zbign ew stępsk '

BDB ZADBAz Beroliny
o: QUENo z B€ro ny
m: LISS v.Hohen Orawehn
hod. Wotciech Turk ewicr,

oosK ASIA f Ksląźęce) Góry Lasu
o: MA(ON von Arminius o:IACKSON v.Larchenhain

( - - - _ - ń Ft'-a łi" E n l_o_p'6i.łrłtij - - - - )
Psy o.l 73 lat, wykazulące clużą
wltalność I chęć p|4noszenla
ńżnych prze.jmlotów

KUPlĘ
Mąrok Fryc

bL 0 óa1 5 707
0-501 592 133

sfko one przez nas psyosiągajq
doskonałe wyniki na zawodach
krajoWych i m iędzynarodowych:

srkolimywg. ZKwP
szko enia kończasię egzaminem

przygotowuje my d o pżeg|adu
hodowlanego

mlelśe: |<atowlce' LotnlskÓ Muchow]ac

Hodowla Owczarka Nlemlecklego
ACCORD

1. Ofemje do sprzedazy
Doskonalą sukę hodowlaną po uni-
werslanym zwycię zcy świata
ASSY von St. Oliver, scr,Hr,
zv.ł' 64 f |icencj4, ut' |7.xI'|996

I"łsso voń
Kźimpchen
SchH3 IP3

BBTTYvom
Brlenkamp
SchHl

ULK von Arlett s.hHa

EIKE vom df€i Mźdel.
haus schHz

FANTO vom Hirschel
SchH3

\MILKA vom Klingen-
hof schHl

2' szczenięta po wybitnych rodzi-
cach z niemieckich kryć

tel kom. 0604 48 62 80

NlEłllEcl(l
DWJM Es|EczN]K Nt 25 Ćzerwec 2oo2

ADRES:32.a0o &z€sko' U|' Głowack.gÓ 7'
t€ '/fax 0.14 66 303 63' le ' 0.602 697 254'
pylania dovcząco .6k|am: o604 63 54 58
*ma l: on@on.pto.p, htlp7lww.on.pN,p
Redaktor Nacz6|nl mcl Krzysf@f Dobżańsk
sklad tam6nl.: te.0604 63 54 5a
Druk Bżeska 0ficyn6 Wydawn cu A,R'Dfjedzic'
B.zesko, ul. Crarnow ejska 1
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