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1 ) Dysplclzjlł, stauóu) biodrouych'
d'ziedzźczne ryzyko

Dysp|azja stawóW biodrowych Lr psa
jestjuż od dłuźszego czasu szeroko
zbadana anomaIia szkie etu' W oF
szernych anaIif ach już Wcześniej roz'
poznano, że chodzi o Właściwośćdzie
dzicfna, a zatem odz edziczańą i mo
gacąsię dziedflczyó na następne po
kolenia,
Pod pojęciem 

''dz edzicfna,, można by
rozum eć' że chorobę warunkuja je.
dyn ie geny ja ko czyn n ki dziedzicrn o-
ści' Byłoby to jednak nazby,t Waskie
zrorumienie bardzo skompl ikowane-
go bioiogicrnego procesu. Stawy bio-
drowe rozwijaja się' Podcf as Wzrostu
wokół g|ówki stawu twoży się paneW.
k'i g|ó\łka kośc udowej formowana
jest poprzef ułożenie w panewceoraz
poprzez siły ściskajace i rozciqgajqce
staw' Występujące w staw e siły ob.
c ąŹające powodują' że pod kontlo|a
genóW ploces na rasta n ia i przeksaal
can a się kości prowadzi do powsta.
nia funkcjonalnego stawu,
zatem w okresie Wzrostu stnieja
bodźce' które powoduja reakcje cia.
ła' Ito Wlaśnietuiaj powstają lóżnice
pomięif y zW]erzętami. Reakcja ciała
może byó bardzo flóżnicowana w za
|eżności od tego jak wariant genów
poslada fwi-Ar2ę. Njektóre zwierfęta
reaguja zdeforr. owa n ie m stawóW na
f b)',t !'/cf esne obciażanie' na zbyt ener
getyczne karmienie, na przyspieszo-
nywzlost, na złe zaopatrzenie Wsub.
stancje mineralne td,, inne mimo
tego mają stawy bezprobIen]owe'
Złe środow]sko n]oże naturaInie po.
WodoWać dyspIafję' a dobre środow.
sko m oże stwa rzać zd lowe stawy bio.
drowe. A e Wyc aganie stąd wn]osku,
że genetyka nle odgrywa żadnej ro|i
jestfałszywe.

Należy dysp|azję traktować jako ce
chę' w której ryzyko spowodowane
genami można fredukować' Iut)
fw ększyć' Hodowanie pod katem dys.
p azj ioznacfa zatem, że uzyskujesię
zwlerzęta' któle lóWnież na niedogod.
ne Warunki lozwoju nie będa reagc
waó ź|e lozwin iętym i stawar. i' a|e po.
mimo to będq rrriały' zdrowe, bezbo.

ciałozniosło złe Warunki' Wymaga to
zbada n ia i a na lizy statystycznej jego
kuzynóW które częściowo pos adajq
takie same geny, a|e wyrastały W n.
nym środowiskLr. Tę metodę nazywa
się szacowaniem wańośc hodow a
ną lwprowadzona jest obecnie tak
że d|a owczalka niemieckiego' Licz.
ba wartości hodow|anej opisuje ryzy.
ko dysp azji, a zatem, czy dane rwie-
rzę reaguje korzystnie, czy niekorz}st.
n e na wszystkles},tuacjeślodowiske

o].ń. HD 3

MJło Ho3

Wysokość słupków przedstaWia śled.
ni stopień HD u potomstwa i każdy
słupek odpoWiada innemu iodzajowi
kojarzenia par.
Pierwszy bIok trzech słupków charak.
teryfuje potomstwo psa, którego sta.
Wy biodrowe fostały ocen]one jako
normaIne i który został skojarzony z
sukan]i' któle są normaIne' prawie
normalne jeszcze dopuszcza Ine. Wi
daó Wylaźnie, że potomstwo wkaf Lr.
]e Więcej dysp|azji' gdy skojarzone
sukimajq wyższy stopień HD- Wdru.
grm bloku ojc iecjest prawie normal-
ny,a sukisą ponownie nolrna|ne, pra.
w e norma ne ljeszcze dopuszczalne.
Tutaj widzimytaki sam obraz, jednak

Dz edziczność n e jest zatem poję- Jakiwpływ na ryzyko dysp|azji stawów
ciem, które oznacza ,,Wszystko |ub biodrowych mają lodzice' to znaczy
n c,,' Dziedziczność rozeznajesię przez ja ki wpł,!V majq geny obrazuje \łykres.
Widoczne różni
ce pom|ęozy
zwIeTzęta m|'
|eztychróżnc,

nych lest lyn, La
fefweżętasq 1.7
lóżnie karmio. l6

"" t i ,ooo" '  ] l
sko), a i|e zróż' ]',
nicowania po- r. l

]eganatyrn,żej
zW erfęta w
swej genetyce

DyspIazia 5tawów bIodlowych
u owczarków n|em|eck|ch

mniej Iub baldziej leagują na walun.
k środowiska'
Według ostatnich staBistycznych ana.
Ilz u owcf arków n emieckich W Niern.
cfech okazuje się' że przyczyny dzie.
dziczne pozbstajq poniżej 20%. Mówi
się przeto o dz edf iczności ok. o'2
wzg|' 20 %. Różn]ce zostaja Udoku
rnentowane, przez specjalnych eks
peńów monitorujacych tę rasę. Ta dzi+
dziczność jest specyfic2na d]a oceny
w Niemczech,W lnnych klajach może
byó inna.
W posfczegóinych plzypadkach nie
można stw eldzić, czy dane zW erzę
]est czyste od dysp|azji, gdyż m]ało do.
brewalunki, czy tylko d |atego, żejego
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na WYższym pofiomie poprzez Wyilszy
stopień dyspIazji ojca' Jeszcze Wy^zy
jestpoziom HD u potomstwa, którego
ojciec był ty|ko jeszcze dopuszczaIny.
Ten obraz udowadnia trzyWażne roz
poznania:
1' |m wyższy stop]eń dysp]azj i
ojca, tym więcej wypadków dysp|azji
przekazule potomstwu.
2' |rn wyższy stopień dysp azji
matki, przy tym samym stopniu HD
ojca, tym bardziej obciążonejest po'
tomstwo, Zatem ojciec i matka okre
ś|ają w jed na kowej mierze ryzyko HD

3. Ryzyko HD od strony ojca i
matki dodajes ę' ojciec norma|ny(=1)
skojarzony z matką jeszcze dopusz.
czaIna daje takie same ryzykojak oj.
c iec=2imatka=2.
4, zwlerząlazaszeregowane
jako plawie normaIne na eży trakto.

wać5' w ryzyku kojarzeniajako bal.
dziej n]ekorzystne niżzwierzęta f HD
- normalna, aczkolwiek oba stany
uważa się za zdrowe'
6' ZWierzęta zaszelegowane
jako prawie normaIne znajdujq się W
dziedziczeniu pom iędzy normaInym l a
jeszcre d opuszcza Inym i, Zatem przy
polzadkowanie cyfr 1' 2' 3 itd. d|a
stopn i H D jest całkiem praWldłowe'
o i|e stopniowanje H D jest często kry.
tykowane pżez ekspeńóW i podda.
wane W wątp|iwość są wypowiedzio
hodow|i ze wzg|ędu na ' ,blakujqcą
d fiedziczn ość '' to jest jed na k oczyw]
ste' że ryzyko HD zwiazanejestz dzie
dz cznościa. Zebranie Wiedzyo rodzin'
nejkumu|acj i '  a W ęc o d z iedz]cznych
uwarunkowaniach dobrego rozwoju
stawów,jakiego dokonL]je się w okle.
ś|eniu Wańości hodowIanej, znacznie
wyróWnuje ryzyko dz edziczne.

W prz}szłości od powiedziaIność na U ki
i kierown]ctwa hodow|i będzie po|e.
gala na szukaniu dróg d|a ewentua|'
n ie ba rdzlel lnformatycrnego scha ra k-
teryzowania HD dla hodowll. NajpierW
ważne będziezdefln owanie dużej gru
pyWo|nych zwieża! na epsza i gorsza
połowę. Międ4/narodowo stopnie dys.
p|azj ioznaczane sajako A' B, c '  D E,
przy czym A odpowada stanow wol-
nemu (normalny), B jest wypadkiem
granicznym (prawie norma ny)itd' .  aż
do E = ciężka HD.W]e|u niem eckich
ekspenóW' atakże p|acóWek ocen a
jących za gra n icą dzle|a jeszcze k|asy
na A1, A2, 81, 82 itd.
Badan]a' także replefe ntatywn e stu
dia sV w zaklesie dysp|azji stawów
biodrowych dyspIazj] łokcioWej Wy'
kafały że zróżnicowane oceny ma
Większe nformatyczne znaczenie d a
hodowli .

2, jeszcze dopuszczalna = 3 itd. Od-
dz aływanie genów iśrodowiska wy.
raża się Wtych Iiczbach. Niedogodne
ślodowsko zwiększa iczbę HD, nie.
dogodne geny zWiększaja' dobre geny
redukująte |iczby H D. lMoźna to wyra.
f]ć W postaci lóWnaniaI

HD=RD+g+u

Przy czym HDjeststopn em dysplazji,
RDjest ślednią d|a rasy' g oddziały.
Waniem genów, u oddfialywaniem sy.
tua cj i środow .skowej. Wpływów śro.
dowiska nie da się czesto w pełni
uwzg|ędnić' a e sq pewne walunki
ramowe, które są znane' Tak np. ro.
dfe ństwo (z typowym d|a rodzeństwa
temperamentem, pozromem normo'
nóW iWzlostem)|ub miesiąc urodze
nia. W statystycznych analizach oka
zujesię, że u owczarka niemieckiego
p|eć niema żad nego znaczenla na HD
a e jednak m esiąc urodzenla ma'
Można zatem ślodowisko podfieIlć na
znane sytuacje i na sUmę Wsfystkich
pozosta'ch nieznanych oddziałW/ań
środowiska ' Prowadz to do równa n ia:

HD=RD+g+m+r

Gdzle m oznacza efekt mies]q'
ca, a r wplylv pozostavch oddziab$/ań

środowiska' których przyczyny nie sa
znane,
Róźnice w stopniu HD pomiędzyzW e'
rfętam znajdują s]ę W różnej rnielze
pod wpływem tych podanych czynni'

HD = RD + g +

u
u 

ok 20%
pof om lyposy d|a 69y lŚtały)

około20% lóżn c pomiędzy psamiw
całym matelia|e 485.900 zgroma
dzonych owczalkóW niemieckch do
tyczy lóżnych zdo ności dziedficzen la '
5 % spowodowane jest urodzeniem
w różnych miesiacach, 75 % różn c nie
daje się ska ku|owaó, na|eżyje plfy'
porzqdkować nieznanym przyczynom'
Gdychodzio genetyczne po epszenie
rasy hodowców ]nteresujety ko dzia'
łaniegenóW. Na eżysiępostarać, aby
przez odpowiednie kojarzeniu rodzi-
ców uzyskaó taka kombinację ich ge.
nóW, żeszczen ęta pod kontro a tych
dobrych genów' takŹe W często nie
optymaInym ślodowlskLr W}tworza l
zachowają f unkcjońaIne' be2probIe
mowe stawy. Pozostaje dalsze 80 o/o

m+t
I

HD jest zakłóceniem rozwojowym
przy kształtowa n iu się stawu

w oxtesre wzrostu
GenY

sterują rozwojem stawu
ramowych warunkach

|stnieją zatem dwa komp|eksy przy.
c4ln, któle plowad2a do wyniku HDI
wpłyvJ genóW ! oddziałylvanle środo

HD Wyraża ne jest W podz]a|e na stop'
n e, to znaczy w iczbach:HDnorma-
na odpo\łiada 1, prawie normaIna =

2) Podsta,uy ,na'te,na'tycżne ź @yntkt

JeżeI pies fostał zd iagnozowa ny ja ko
wo|nyod dysp]afjito nie można jesz'
cze zadecydować' cfyjego geny kon'
tlo owały stabi|ny rofwój stawu, czy
też ty|ko dogodne ramowe warunki
środowiska zapob]eg|y zwyrodn eniu'
Z drugiej stlony u zW erzęcia z ekką
dysp azja nie można zadecydowaó'
czy p es ma problemy ze stawami z
powodu, zapa enia stawu, urazu, wa-
dIWego odżnviania, Iub nadmiern+
go obciążenia W młodośc 

' 
czy też geny

tak słabo.kontro|owały rofwój. że juŹ
w norma nym ślodowsku powstała
oyspazla,
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przyczyn HD, które nroga być kontro
Iowane poprzez prawidłowe odżJĄVia
nie' praw dłowe trfymarrie, szczegó|
n|e dotyczące tre n ngu td',jednak nie
jestto zadaniem hodowcy, ale karm -
ciela psa, kierownika treningu ido-
radcy w prob emach odchowan a i
spońu'

HD można zwa|c.ać gdy
optyma|izuje s]ęśrodowisko i ub
sięgniesię po zwieżęta z genamiI

ktÓre rnimo niedogodnego
środowiska tak będą sterować

rozwojern' Że powstanie
zachoWa sięfunkcjonaIny staW.

Przyjęto przy tym przypLrszczenia, że
Wszystkie geny występujq We Wszyst'
kich warunkach środowska' a zatem
oddzialywanle środowiska jest tym
samym Wyrównane do średnlego.
Zatem na koniec uzyskuje się duży
€ystem równań z wie|oma niewiado.
myrni ' ,]eże| rozwiąźesiętensysterń
równań z 485'914 niewiadomymi, to
n ewiadome stana się Wiadome' Nie.
znane najpierwdziałan e genóW, któ.
re występuja w każdym zwierzęc]u,
dostępne sa terafjako Iczba' Są one
oznaczonejako g 

' 
czy|i Wartość ho

dow|ana zw elzęc a ]. opisu]e ona w
ja k sposób śred n ia rasy fostała zr| ie
n io na po przez zespół genóW zwie rzę.
cia,
W tym m ejscu na|eży podkreś|ć' że
]est to 'szacowana'' Wartość hodow.
|ana, gdyż W ob iczeniach ujęto plzy.
puszcfen ieI geny zwie rzęcia zn ajd ujq
się po połowie od ojca matki i od.
dz aływuja W danych Warunkach śro
dowiska.To przekazywanejest na ro
dzeństwo (ma ono róWnież polowę
tych genów rodziców), mimoże na n e
oddziaływujq inne warunk środoWi.
ska' Także potor.stwo tego zW]erzę.
cra 0ysponule
plfypadkową po. l
łoWq zespołu ge.
nóW i im | lczniej '  l !

tyrrr bogatsfe sa l3

rÓżne Warunki
środowlska, któ.. '
rewcnooząWgrę'

]ęto'zesumaq/cn l
wszystkich od

W ostatnich aktualnych szacowa
niach wańości hodowlanej febrano
485.900 równań d|a psów p us 13
rÓwnań d|a miesięcy(1 12 iniewia.
doma) oraz 1 równan e d|a średn ej
ora rasy.

485.9oo zw|erząt z banku
danych sv 148.987 okŚpeńyz
HD ponad 236 m|||ardów pokre.
wlefutw pom|ędzy zw|erzętamI

syŚtem równań u 485.914
rótvnanIam| | 485.914 nIew|ado.

mym| zostalo rcŹwlązywany

Jeże|i będziemy interesowa; s ę ge
na ml poszczegÓ|nego fW erzęcia od
działyv/a n iem każd ego poszczegó|ne
go miesiqca,to można ogó]ne róWna.
nie na HD odn eść do Wańości HD
każdego zwie rzęcia I

HD=RD+g+m+r
I I  r l

Tutaj HD oznacza stopień HD fwierzę.
cia |, które urodzi|o s ię W miesiącu] i
pcddane f ostało sy,tuacji środowisko'
Wej r' któla była typowa d|a zW erzę
cia lmiesiqca ].Prfycfym odnośr]k
syrnboIzujq:

| = 1do 485'900 numerów bieża.
cych poszczegó|nych zWierf at

r 
= 1do 12 m es ące styczeń doglud.

Takie sformułowani€ jest jednocze.
Śnie zestawieniem mode u oddziały.
wan a prfycfyn HD,
Nazywa s ę to mode|em mieszanym
(N4ixed Mode|)' W któryr. określone
są zarÓwno oddziaływania genóW do
póŹn ejsfych przepow edn da|szego
dz edzrczenia (Mlxed l\,4odel Predic-
tion' Ml\4P)jak róWn eż oddzia]ywania
ślodowiska (M]Xed N'4od eI Estimation,
MME).
Można d|a każdego zwierzęcia napi.
sa. takie lównanie z nlewiadomymi
gr im j ,Dotej pory rozpracowano
485'90o psów' to daje 485.9o0 rów
nań 2 485'9o0 niewiadomymi od
df a]ywań genów g ]. Następn e sfor
n] ułowa ne zosta ną pośred n io oddzia'
ływania uboczne' któle zawieraja pra.
wa dziedziczenla,

Np.:g =79 + 1g

df a'$/ań środow skajestrówna zeru'
to f naczy' że niekolfystne korzyŚtne
warunkl wśredniej znosza się' Szaco
wanie jest zatem prawdziwe, gdy ta
sumafaktycfn e wynosizero' a obcią
żona jest błędem, gdy dysponuje slę
r iew e|ka i|ością informacj i  i  wynik
moŹe być zafałszowa ny prfewaga do.
godnych (lub niedogodnych) warun-
kóW środowiska' Wanośc hodow|a.
ne zatem zmieniaja się, tzn. że stana
się one dokładnie]szym gdy zostaną
ujęte W obI czeniach napłylvające co
kwańał nowe infolmacje.
co do wyników w sv'

Po rozwiąfan U tego systemLr równań
uzyskujesię średniq dIa rasy RD=1,70

Efekty dajqcych sę Lrchwycić
oddfiałylvań środowiska ogran cza się
0o m esiąca urodfenia'  Na rys'1
przedstaw oro szacollane \i/a.(ości
Średnie '  Widać Wyraźn e t lend
zw azanyf porq roku' Najwyfsze ryzyko
HD jest L] szczeniat urodfonych W
mieslącach zimowych. DIa szczen ątz
lata ryfyko HDjestWyraźn e mniejsfe'
fuletoda stwierdza jedynie różn ce,
fachoWcy muszą zbadaó teco
p|Z'ĘZtI1y.
Wykres

R,s' 7: Wplyw miesiąca wol1zenia na
dyspl azję stawów biod rowych'

Wartośc hodow|ane przedstawiane
sa naj pierw ja ko jed nostki HD np'| +
o'10- To znaczyWtym przyk|adz]e' że
geny powoduje zwiększenie HD oo,10
Wfg|ędnie'  żef 10zwerzatjedno ma
o ]eden stopień HD więcej niź
przeciętna. W ceIu epszego
zobrazoWania stopniuje s ię te
WartoŚci hodowane wzg|ędem bazy
odniesienia,
W pierwszej faz]e szacowania wańo.
ści hodowIaną plzyjęto prfeciętną dIa
rasy(1'70)jako bazę odniesienia' dz]-
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s aj d2iedziczen ie fw erzęcia usta Iono
na stopień HD prawie norma nyjako
waność porównawczą'
Zwierzęta' po których się tak dziedz'
czyjak baza porównaWcza otrzymują
wai(ośćwzgędna 100. Lepiej i gorzej
dfiedziczące zW eżęta postopniowa
no Wzg]ędem tejWartości itak !ła rto
śc] poniżej 100 ( ledukuja one HD
Wzg]ędem zW erzęcia porównawcze.
go)|ub powyźej 100 (przekazują wię.
cej HD niżzwierze porÓWnawcze).
485' 90o osfacowa nych wańościho.
dow|anych n e można zestawó d a
każdego zwierzęcia' Są one dostęP
ne w interneci € ,  Iub na cD'RoM' Iub
też mogq być udostępnione na zapy.
tante.

Rys. 2: Rozkład wartaścj hacJawlanej HD

Na rys' 2 plfedstawiono częstośówy
stępowania poszczegó|nych Wańośc
hodow anych' Zaw erają s ię one W
przedzia e65 do 18o' ]akWidaćfwi+
lząt po których d ziedf czen ie jest ek+
tremalnie dobrejest n ewie e, a naj-
w ększa iLość przypada na obszalok'
85. Wstrónęwysokich (gorszych )war.

tośc] hodow a
nych l|ośćzwie

zmniejszasię.
szcfegó|n]e in.
teresujący jest
podfiałeksper.
tyz.

g,
I
l ,
a

Rys. 3 pokazu'
je w jakim za
kles|e fw|erzę Rys.
Ia dziedf cfa

3: wartości hodow]ane HD pfty różnych stapniach HD

HD wolne, prawie normalne i jeszcze
dopuszcza]ne. Wartośc] hodow|ane
walnych od dysp|azj Wahają s ę od
70do115, prfy czym sa ]ntensywnie
ptzykrywane ptzez prawie narmalne ,
które zawiera]a się pomiędfy wańo.

śc amihodow|any.
m 80 do 125 i
równieżsa przykry
wane przezjeszcze

objaśn a to, że
ekspertyfy HD są
rdef iniowanejako
śred nia '  aIe po
fW]erzętach może
byó całk em in ne
dziedzicz €n ie '  n ż
Dy na ro wsKazy

wala ekspertyza. Jest to wprawdz e
tutaj zobrazowane, a e nie stanowi to
żadnej nowej infolmacji dIa doświad.
czonych hodowców'
Można podsumować' że 2godnefeks.
penyza m] faszeregowa n ie fwierzęcia
dojednego ze stopniHD za|ełod Wie.
Iu cfynnikóW. Prf ycf yny wpływu środo'

Wiska i genóW okreś|a]a wyrok radio'
|ogów, a Wyn kjest ekspeńyza fdro
wotności' wzg|' prognofą co do stanu
zdlowotności' Jest to mode waspek
cie HD. Natom]ast wartośó hodow]a.
na jest statystycznje ifo|owaną czę.
ścią, która uwypukIa ty|ko genetyczną,
interesujacą W aspekcie hodow a.
nym' część oddzlaływa n ia '
Kto chc]ałby kup]ó psa d a ce|óW spor.
towych, to będfie się interesowal ob.
ciążaLnością już Występujacym na
stępstwami obciażeń i musi patrfeć
na ekspeńyzy zdlowia' stop eń HD
moźe daó mu tutaj infolmację.
]eżeI jednak ktoś,jako hodowca' n'
teresuje s ę Wf ajemnym oddziaływa'
niem a więc tym cojego suka może
dać przy danym skojarfeniu iktóry
reproduktor odpowiada polepszenlu
s}tuacjiu szczeniat, ten musi patrzyć
s ę na wartości hodo\ł ane.
Zatem wartość hodoWIana fenotyp
maja swoje zadan ia W proced ulfe H D.
D atego też miło jest W d2 eć te obie
wartościw ogloszen]ach o klyciach i

J ) Praktjł czne konse kul encj e,

W rozdza|e 1)wykazano , że HD ma
p|zy czyny dziedzicne 1 c|ziedziczace
się nada]' Geny reguIUja narastanie
struktury l(ostnej stawu w ramowych
Warunkach s}tuacj środowiskowej'
której pod|ega p es-
Poszcfegó|nego psa można jedynie
bardzo niedokładn e zaszeregować
(tak Wskazuja badan]a k|ajowe i
zagraniczne) tylko na podstawle
ekspertyzy zdjęcla r€ntgenowsk ego'
Po części dIatego' że ekspertyza
stanoW jedynie zgrubną kIasy,f ikac.]ę'

dośuźad,czenia i pefspektylły

a|e w głównej m]erze d|atego, że w
ekspertyzie zdroWotności zostały
zaWafte szkod iWe wpł}a'vy ślodowiska
na staw,
W rozdz a e 2) przedstawiono, wjakich
statystycznych metodach można
Ieplej opracować dziedziczenie '
Podstawą metody ]est, ze
odziedzicrone, a zatem i dziedziczone
da|ej plzyczyny muszą się Ujawnić w
spokrewnionych zwierzętach ' 

gdyż
poklewieństwo po części posiada
takie same geny' Pokrewieństwo

pod ega fatem tak emu samemu

' 'handicapo!ł' '  dz iałajacemu
n epożadan e' wfg ' teŹ takiej samej

' ' f  aIecie ' '  pozytywnle sterujacych
genów'
Metoda została n afwa na
sfacowaniem Wartoścl hodow|anej ]
jest w zasadzie standardem d a
plofesjonaLnych prograrnów
hodowlanych, nie tyLko dla hodowl
zwierząt użytkowych' Jeszcze (az
plzypomnę fnac)enle def lnicj i
WartościhodowIanej



i!
wańość hodow|ana lest wańo.

śc|ą ||czbotvą do zastosowan|a w
hodow||. op|su,e ona dz|ałan|e

gÓnów zw|efzęc|a na daną
c6chę' gdy te gleny kojarŹone są

ż Elenam| występu|ącym| w
populacl| | pod|oga|ą przec|ęt.
nym walunkom ślodowl9ka
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Działanie genu powinno fostać
opisane We wszystkićh moźliwych
kombinacjach i  w otoczeniu
wsf ystkich s}tuacji środoWiskowych.
Wten sposóbstajesięjasnym' źeobok
oddziaływania genów samego
zwienęcia na Ieł uWzg|ędnić róWnież
jego krewnych. Na koniec kombinuje
się międfy sobą d2iedzictwo
potomstwa i  rodzeństwa z
wielokrotnymi dorniesrkami
pannelóW W Śkojarzeniach |ub też
innymi próbkami z genomu rodf iców.
srodowisko Jest lówn ież wieIostron ne
W tych pokrewieństwach.
Wańości hodow|ane sq prze|iczane
jako bafa odniesienia d|a zwykłego
zastosowania. 1OO jest standardem
w ocfekiwaniach zdo|ności
q;iedziczen|a' zwierzęta poniŹej 100,
Wedł!g aktuaInego stanu wiedfy,
umoż|iWiają dzledziczenie mn]ejszej,
a zwielzęta powyźej 100 Więksfe]
dysplazjl,
Kona€kwencje
W lozdfia|e 3) chcę objaśnić jedyn]e
konsekwencje, któ le WynIkają z
wiedzy o prawdopodobnym
dziedz]czenIu'  Najpie lw naIeży
rozpatr4/ć tradycy]na metodę seIekc]i.
Uprzedn io ekspertyza HD byta
podstawą dopuszczenia do hodow|i'
Doży.wotnio było jednakowo, aIbo
dostaWało się dożywoinio zezwo|enie'
a lbo zakaf \ł hodow|i' Także Medy, gdy
zwierzęta wo|ne od d}spiazji rn iały zte
rodzeństwo i gdy okazywało się' że
potorrstwo jest si|ne obciażone HD,
to mimo to nie miało to żadnego
wplywu na dopuszczeniedo hodowli.
W szacowaniu wańości hodowlanej
uWzg|ędn]a się wszystkie aktLra]ne
obserwacje. lvliot o wysokirn stopniu
HD podwyżsfa wartość hodow|ana,
miot o |epszych wynikach tę Wanośó
obniża. obselWuję się wahanie wokół
tej prawdzjwej wańości. se|ekcja ra
bazie wartoŚci  hodoWIanej, np'
dopuszczanie do hodow|i zwierząt o
waności hodow|anej poniżej 10o,
powodowałaby U wie|u zwierzat zakaf,
nastĘpnie ponowne zezwoIenie,

ponoWny zakaz i td. '  gdy wartość
hodow|ana wahałaby się wokó 1o0'
lestto niemoż]iWe w praktyce. o wieIe
skuteczniejszym jest skoncentrowa,
niesię na potomstwie i oczekiwaniach
potomstwa. odbywa sięto na zasadzie

.dfiałania genu ojca idziałaniu genu
matki zawsze po połowie' gdyż oboje
rodzice pżekazują potomstwu polowę
genów.
D|atego też równanie:
V2 wartości hodow|ano] ojca +
v2 waności hodow|anoj matki
jest najbaldziej zasadnq metodq
oceny kojarzenia: im lepsza jest
p2eciętna obu waności lodziców, q/m
lepsze sq perspektywy d a

zasada oznacza, że pasrro
hodow ane, gdystanowiono legułę d|a
hodow|i pod kqtem d}sp|azji' wymaga
żqdań co do kojarzeń, a nie co do
poszczegó|nych zwienąt'
Ma too|brzymie za|ety d|a hodowców.
są onina bieźąco informowaniprzez
pIacóWkę
prfetwarzan ra roo!{
oanycn o
aktLla lnym 30$
sta n ie lnformacji
dotycfqcych ios

dziedz|cfen' ia i  ł09{
mogą, bez
blokadyhodowli, roe{
nadaI plowadzić
ja pżezdobranie 0$
odpowiedniego
Partnera. Ta
strategia,
wybierania

powyżej 100 oznacza ochronę
nabywców szcfeniąt z bardzo
ryzykownych skojażeń a d|a samych
szczen iat oznacfa najIepsze moż|iwe
oszczędzenie im bó|u ikrzywd.
częstot| iwośó HD nie opada w
ostatnich |atach w sV '  Postęp
hodow|any W kierunku zdrowotności
stawów biodrowych trzeba na nowo
nakręcać'

Obsetuacje
K|ub rottweileraW N iemczech za |ecał
przed 5 |aty podobnQ strategie
hodowlana jak w SV. I jest ona
obowlązująca od 1999 w regu|aminie
hodow|anym' Utrfymujqcy się od
Ponad 10 lat pof iom dysplazj i  po
opub|ikowaniu szacowania Wartości
hodowIanej WyraŹnie poIepszył się.
Przedział czasowy W sV od pierwszego
opubIikoWania iczb Wartości
hodoW|anych w 1999 jest zbyt krótki'
aby Widzieó jego oddziaływania u
zwierzat od roku pEeświet|a nych ' AIe

!9 90 91 92 91 9ł l! !6 g|

lUdiy lEńxEd. lttk l.'.dih ldlib

partnera do kojarzenia d a
zapewnienia jakości jest nazwana
kojażeniem strategicznym' Jest ona
k|uczem do postępu hodow|anego
rasy, a nie tylko do oszacowan a
Wa rtości hod owIanej '
sV fakłada własną inicjatywę
hodowców, przy uWzg|ędnieniu
\łsfeIkich cech
formalnych,
charakterologicznych
i Wydajnościowych W
doborre dobrych
skojarzeń pod
Wzg|ędem dyspIazji'
Konieczne jest
jednak
ustanowienle
wa rtości gra n icznej.
Brakskojażeń przy
Wartości Średniej

Rys 1. RazwóJ dysplazil u rotwei]eńw

okazuje s ię'  że od opub|ikowania
pierwszego CD-R0M (1/99) o
wańościach hodow|anych ulodzone
szczenięta maja niższa ( lepsza)
wańość hodowIaną'

cDl^0 cDt/99 cD3/90 cD!,'!g CDVm CD?r00 CD3/00

Rys. 2 srednie Wa|tości hodow]ane HD W sv
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Obawy kojarfen la czołówki stawy nie
plzedstaWiaja sę najIepiej '  Jeden
argument do tego aby od ekspe.tów
HD źądać większego zróżnlcowan]a
stanów woInych od dysp|afj i '  W
każdym raz ejest fłem' gdywłaścicie
reproduktora odmawia sukorn
hodowlanym.

Kooperacja międzynalodowa
Hodowcy owczarka niemieck ego
maja chęć międzynarodoWej
kooperacj i '  Unia ŚWiatowa (WUsV)
poczyniła piefusze kloki do rea|lzacji
szacowania wartości hodoW|anej,
która przekraczałyby gran]ce krajów'
Pielwsze wyniki  pofwa|ają m eĆ
nadzieję' że mimo różnic W nretodzle
ocenyjaki ostrości oceny moż| Wejest
prawidłowe ] bef stlonne szacowanie
wańościhodowanej.

Perspektywy
W ostatnim CD'ROM (SV{enetics 3/
2000) najmłodsze 1o0o szczen at
m ało wartość hodow|ana 91'61
(wedlug nowej bary odnies enia 86,61
+ 5)' W pieMszym cD wa rtośó śred n ia
Wynosiła 93,56. Na rysunku 2
przeóstawiono trend najmłodszych
1000 psóW.
N estety aktylvność hodow|ana była
mniej skierowana na kojarzenia a w
poszczegó|nych przypadkach bardf iej
na wartośc hodoWLane samych
zWerzat' W e|e dobrych suk fostało
nle Wykorzysta nych, gdyż ch Wartość
hodowana przekraczała 1oo' N ejest
to sensern p|anu hodow| . Także
Właśc cie e psów muszą nauczyć s ę,
Źe dobry reproduktor na norrrraln e
l lz iedziczącej suce może |ep ej
sprawdz ćswq s łę leplodL]kcji' niż na
skojarzeniu z suka czoło!ła' której
potomstwo naIeży ocfekiWaó na
pewno bef dysp azji. N estetyjest to
efekt' który ciąge ma m ejsce' że z

Od czasu opublikowania pierwszych
wańości hodow|anych HD. odz}ĄVały
s]ę głosy kMyczne' obawlano się, źe
mniej będzle zdjęć pżesyłanych do
biura sV że pl4/syłane fdjęcia będa
bardz ej f i t rowane, aby uniknać
Wpływu złych Wyn kóW na Wańość
hodoW aną. obie te obawy nie
potwierdziłysię'
Statystyka HD w SV wykaruje wrrost
zdjęć rentgenowskich. Wsf ystkie
przeświet]ane w1999 szcfenięta
pochodzą z kojarzeń przed p eMsfym
opub|ikowaniem wartości
hodowlanych' Ponieważ W ostatnim
roku nie było źadnego postępu
hodowIanego musiały być one
porównywane ze stopniami HD w
atach poprzednich. Gdyby złe \/tyniki
HD byly prremiczane i  utajniane to
rocznikten mus ałbysię prezentować
|ep]ej' A e poróWna n ie w stat}€vce SV
Wykazuje gorsze Wa ńości śred n ie niŹ
w koku poprzednim, zatem te obawy
sa płonne'

rłumacfeniez
Sv-Zeitung 6, 7, 8/2400
Wiesław Zźemechi

Wańości hodow|anej W zakresie dys.
plazji - w nazewnictwie niem eckim
okreś|anej jako zW minęły plaWie trfy
|ata' Na|eżyoczekiwać W najb|iższym
cfasie splawozdan a z efektóW tej
metody' Jak Wiadomo, n e r.ożna
kojarzyć f soba psa isuk, gdysuma
ich ZW przekracra 2OO, a zatem, gdy
prognozowane $yn ki dysplarj u po
tomstwa przekraczałaby średnia.
lMimo bardzo rygorystycznego prze-
strzegania tych zasad (niestosowanle
siędo nich powoduje nie uznanie mio.
tu inie wydanie rodowodóWd|a szcze.
niat)W e|u żnanych miczołowych ho
dowcóW jest nieco rozczarowanych'
Nie zawsze kojarzenie psóW i suk o
niskich Wartościach ZW owocu]e do'
bryrni Wynikami prześw et eń itakim
samymi Wartościami ZW u potom.
stwa' Pojawia się również nnesymp.
tomatyczne zjawisko. Wraf 2 i|ościa
kryć waność ZW po|epsza się' szcze

d sympozj!rn, na któlym dr
R' Beuing Wygłosił swój le
ferat o rasadach obliczania

Jak wykozystać zw
gó|nie u reploduktoróW, które na po
czatku m aly ZW p Tzekracfajace Wa r.
tość glan czną 10o ajednak wie|e z
ch potomstwa ma dysp|af]ę.
0dnosfącsiędo całej metody z pełnyrn
respektem i podziwiając trud
bogactwobranych pod uwagę danych
nie sposób jednak Wytknąć tej
meiodzie podstawowego błędu prfy
zbieraniu danych' otóż zupełnie nie
uwzg|ędnia się W statystyce ujemnych
wynikóW wstępnych przeświet eń na
dysplazję Wwieku 7 - 9 mlesięcy. A te
wstępne prześW et|enia stały s ę
obecnie prawie że śWięta regułą w
trudnej sztuce hodowli  owczarka
n em eckiego, Wiadomo wjak m celu
dokonywane są te wstępne
przeświet|enia. Aby móc jeszcze
napra\łić błędy Wynikajace 2
Walunków środowiska' Te błędy
można naplaWić ty|ko dIa stanóW
lekklej i jak ja to narywam lekko
śledn iej dysp|azji. Dz]siejsza medycyna
dla zwie|ząt z|a Wie|e spec},fikó!ł,
powodujących szybsze narastanie

tkanki chrzęstnej wpełniającej Iuki w
stawie' oczywiście nle W każdym
Wypadku s ę to udaje'  Nie mniejjest
to dodatkowa pomoc Walunkołn
środowiska, która stawia pod znak em
zapytania plzyjęte zalożenie, że
ogó|n]e w środoWisku warunki
dogodne niwe|ują się z warunkami
n iedogodnym i' biorąc pod uwagę d uzq
i|ość zwierzqt (a o takiej' przy iczbie
prawie pół miIiona możemy móWić).
Ta pomoc w oczywisty sposÓb te
warunk środowiska fałszuje, a zatem
W ob|lczen ach na eżałoby uwzg|ęd n ić
dodatkowa n ewiadomą, która
znacznie L]trudniłaby rofw ązanie tego
równania. Na dodate k We Wstępnych
prześWietIeniach nat laf ia s ię na
dysp azję ciężka' k iedy to żaden
środe k fa rma koIogiczny n]e pornoże.
A żade| z ekafty plześWiet|ający
wstępn]e psy n]ejest zob igowany do
prfekafywanla wyników tych
przeświet eń do centraIiSV Zatem te
wszystkie Wstępne dane z
przeświet|eń pozostaja szarą sferą
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Wa|ki z dysp azjq. Te wyniki nie były
nigdy ujmowane w statystykach -
także przed wprowadzen em
szacowania Wartości hodow|a nej. D|a
przypomn enia' średnia dysp|azji d a
owczarka niemiecklego, fatem iość
zWlerząt obc]ążonych tq chorobą
wynosi około 20 do 25 % cdego
pogłowia. DanesVpodają 7 9% isą
to dane zafałszowane, gdyż ujmują
jedynie wynik ostatecznych
plzeświet eń, bez uWzg ędnienia
przeświet eń Wstępnych. To takjakby
iśó do |asu na grzyby' kiedyprzed narni
plzeszedl go zastęp harcerfy i
powycinal wszystkie muchonrory i
inne surojatki  s lomotnikowe' czyż
można by było wówczas oglosić, że as
jest woIny od grzybów trujących?
Tej dozy feal izrnu brakuje w tym
naprawdę Wspaniałym proglam e'
opartym na wykorzystaniu rachunku
prawdopodobieństwa gdzie na
podsta\łe reprezentatywnej '
wybranej |osowo próbki szacu]e s]ę
wyn ik ostateczny. Ale tutaj w pra ktyce
rr ie mamy do czyn enia z próbką
reprezentatywna, d atego też wsze|k e
Wartośc] zW na|eży brać pod uwagę
jedynie jako przyb|iżone W}tycfne, a
nie jako śWietla ny dIogoWskaz'
Dotyczy to szczegó|n e tych z\łierzat -
W tym szczegó|nie leploduktorów'
które w miarę |ości kryć po|epszają
swójWspółczynn k ZW' ch potomstwo
na b},,!łane jest w dużej m ierze W ce|ach
hodow|anych większość
przeświet|ana jestwstępn e, złe Wyniki
jakjUż wspomnialem sa uia]n]ane' a
do bafy da nych traflają ] edyn edobre
' zmniejsza]ąc \łańość |iczbowq ZW,
a tym samym splawia]qc wrażenie
dobrej genetycznej sily reprod uktora.
Niektórzy uwaźaja, że najbańziej
m arodajnym jest współczynnik W tym
kwarta|e' w którym dany reproduktor
rozpoczą| swoje krycia, acfko]wiek i
tutaj może być Wiele zafałszowań
Wynikajacych, choc ażby z braku
reprezentatywnej ewidencji stanóW
dysp|azj] Wśród jego bezpośrednich
braci i sióstr z tego samego miotu'
Pftecież -floże się tak zllarzyć' że z
miotu ty|ko jeden p]es będfie Wo ny
od dysp]azji' a pofostałe, chociażbyich

było dziesięć, po stwlerdzeniu ciężkiej
dysplazj i  w t lakcie przeświet|enia
Wstępnego nigdy się w statystykach
nie pojaWia' mimo że były
prześw et|ane, a tym samym
spowoduja zafałszowa nie tych
statystyk i źmudnych ob|iczeń. czy
istnieje moŹ|iwość aby ten cały trud,
ta ogromna |ośćwkładanych środkóW
f nansowych w istnienie tego
programu badań nie poszła na
marne? Aby n]e byłotojedynie ',art pro
arte''' Wydaje m się żetak. Potrzeba
jedynie nieco konsekwencji oraz n e
udawan a'  Źe Źycie W państwie
demokratycrnym ne pozwala na
pewre nawet drastyczne rygory. A
takim rygorem byłaby według mnie
kon eczność plfeŚwiet la nia na
dyspIazję przed odebraniem
rodowodu. Drugą moż|iwościa' byłby
oboWlazek, spoczywający na

ocenianych przez róźne oślodki. Wiee
z nich Wykonanych było Wręcz
niech ujn]e. ]akość techniczna
niektórych f nich wołała o pomstę do
nieba. Klawędzie kości zacierają się,
na k|iszy pojawiajq się pamy, a p]es
jest ewidentnie ułoźony klzyr'ło' Nic
dziwnego, że później słyszy się ty|e
L]tyskiWań' Jedynym |ekarzem do
którego mam pełne zaufanie jeś|i
chodzi o technicznq czystośó
Wykonywanego zdjęcia i jego ocenę
jestdr. J '  s iembieda zWrocławia' Nie
jest to jedynie moje rdanle. W elu
ko|egóW, którfy plzeświet|aIi swoje
psy w N emczech przed Kórung]em
dokonywało Wcześniejsfego
przeświet|en ia Właśnie we WTocławiu,
a by n ie m ieó pŹykrych niespodzianek.
Zawsze ocena dr Siemb edy
pokrywała s]ę z ocena SV. Na początku
działaIności K|ubu oN w 1997 r.
chcia|em, Wraz f R' Kłapkowskim'
\łprowadzić zasadę, że wykonywaó
zdjęcia mogłybyty|kote |ecznice, które
podpiszą f KIubem odpowiedn]ą
umowę' a jedynyrn oceniajacym w
Po|sce byłby właśnie dl' Siembieda,
natomiast ewentua ne zastrzeżenia
lozpatr}ĄVałby proi Koper' ja ko główny
specjalista w tym zakresie w Polsce.
M ało to na ce|u po pierwsze jak
najWiększe zob ektywlzowanie i
wyrównanle ocen zdjęć, ujęcie w
jednym archiwum wszystk ch
WykonyWanych wynikó\ł, co
umoż|iwiłoby ich anal izę, a takźe
doprowadzen e po pewnym crasie do
pełnego uf naWania przez sV wynikóW
fdjęć na dysp ację wyko|1ywanych i
ocenianych W Po|sce' Plzeświet ać
ostatecznie rnożna by było zw]erfęta
po ukończeniu 12 miesiaca życia'
LJłatWiłoby to naszym hodowcom
WystaWcom moż|iwość |óWnoprawnej
konkurencji na wystawach SV, a w
przyszłości umoż|iWiłoby pełn e
uznawanie nasfych licencji. Niestety
większośó pozostałych czlonków
zarządu K|ubu miała lnne zdari le na
ten temat no i mamy to co mamy. A
przyokazjj: od pewnego czasu stszy
się entuzjastyczne pokrf yklwania
PrzeWodn]czącego KIubu
Wprowadzeniu badań DNA' ciekawe

wszystkich lecrnicach

Wykształcenie

weterynaryjnych, powiadamian a
centrum obl iczeniowego sv na
dysp|azję o Wszystkich dokonanych
prześwietIeniach, o wieku
prześW et|anych psóW i o Wynikach
stwierdzonych przez eka(zy
prześWiet ających' Byłyby to dane
Wstępne, a e byłlby one grlntowną
podstawą d|a praWidłowej
nterpletaoji ostatecznych wyn ków
oceny dysp]azj u owczarków
niemieckich w SV,
Po kilku latach wprowadzen ia nowego
programu fwa czanla dysplacji w sv
jest jak wldać nada !!ieIeWątp iWości.
A jak to Wyg|ąda u nas? W obecnej
chw Iijest 7 ub8 p|acówek mających
prawo oceny zd]ęć' A przecież oprócz
oceny, a W fasadzie przed nia na eży
plaw dłowo Wykonaó to zdjęcie' plfy
pra!ł dłoWym ułożen]u psa' N e
lestem wpterynarzem, mam jak

poIitechnicEne' a|e Właśnie dIatego nie
Wn]kajac W ocenę zwraca rn uwagę na
poróWnywa|nośó zdjęć' Na ostrośó i
Wyrazistość zdjęcia, na prawidłowość
ułożenia psa . W ciagu tych prawie
dwudziestu lat od wprowadzenia
obow ąfku przeświet|eń na dysp|azję
naog ąda]]em się mnóstwa zdjęó.
Robionych przez |óżnych |ekarzy,
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co z tego Wdz e. Zapewne będzietak
jak z dysp|azjq, z którą najpierwtrzeba
by było się uporać do końca, nie
mówiąc o innych prostszych sprawach,
a|e o tym w następnym numerze
czasoplsma,
Wlacajac po tej klajowej dygresji do
g|ównego tematu' szkoda, że tyle
wysiłku nie da się naprawdę dobrze
wykorfystać' Jak s ię okazuje
pIzydałoby się tu nieco ' 'szkoły
enerdowsk ej,,, gdzie każde młode
zW erzę przed odebraniem rodowodu
mus ało byó w wieku ok' g.c iL]

miesięcy przedstawionetzw. kornisji
hodow anej' czy| z reguły sędziem Lł |u b
kielownikoWi sekcj i  dwóm
hodowcom. sprawdfano zęby, jądla,

długość włosa i róWn]eż poddawano
tę młodzież wstępnym testom
psychicznyrn, d|a zupełn e sulowych
psóW' Nie musia| pies gonió za
pozolantem i chw}tać rękaw' Miałsię
jedynie nie cofaó pżed nacierajacym
pozo1antem' Niestety także w N RD nie
było obowiazku anaIzowanla ocen f
wszystkich plześW et|eń na dysp|azję
u wszystkich psÓW'
słychać w sV coraz w ęcej głosów
niezadowo enia ze sposobu oblicza n a
współczynnika zW' N e bez kozery
w e|u z czołowych hodowców pr4tacza
słowa założyc e|a rasy' który po
nieudanych plóbach wplowadzen]a w
atach 20 tych oceny psówna punkty
mówł: hodow|a jest sztuką, a sauk

nle moźna Wyrazić w I iczbach i

0b€cnie W erze komputerowej można
na pewno stworzyó komputerovJy
wzożec psa doskonałego' Poprfez
wprowadzenie danych z moż|]w ejak
najWiększej popuIacj i  owczarków
można uzyskać w m alę malodajny
wynik' A|e zawsze pamiętać na|eł że
komputer ]est ty]ko szybko Iiczacą
nrasfyną j jeźe] już Wprowadzane
dane obarczone są błędem to nie
można się spodziewać, że ob|iczony
przez e|ektornikę Wynik będzie tego
błędU pozbawiony.

Wiesław Ziemecki

l iczbach i

-Wi",:nfu'".T[r'Jl
siege{ Zu chtsch a u 2002' która od.
była się w dniach 6. 8 września w
Kar|sruhe' Po wstępnym przeanaIi.
fowaniu ch chciałem podać ki|ka
statystycznych spostrzeżeń'
Zgłoszono na tę Wystawę We Wszys!
kich klasach, wraz z pasterskimi,
1878 psów i suk' Po laf pierwszy
od wie|u |at Iiczba fgłoszeń nie
ptzektoczyla 2000. Popatrrmy jak
wyg adała i|ość zgłoszeń w poszcze.
gó|nych klasach w ostatnich 4 a.
tach - ta-b. 1.
Rekordowym był rok 1999 w]a'
domo 100 - ecie SV.
Ten spadek fekwencjl widać było
także na wystawch grup i andów
organizo\łanych w ciągu całego
roku. Trudno o znalezienie jedno-
znacznej przyczyt\y, nie mnlej war-
to się nad'tym zastanowić'

Karbrulnc 2 w statystyce
WystaWiono łacznie 1184 psóW
suk, przy czym w k|asach użytko
Wych testów n]e zdało 41 psóW i 30
suk oraz ze wzg ędów zdro!łotnych
wycofano w czasie wystawy 119.
zatem oceny wystawowe otrzymalo
jedyn]e 994 zwierfąt'
W ana|]z e statystycznej W2iałem
pod uwagę pierwsze pięódfies atki
w poszczegó|nych k|asach (bez k|as
pasterskich). Zatem 300 egzemla-
|zy zwie|zat co stanowi n eco po.
nad 30 % sklasy,fikowanych.
Te 3o0 psóW i suk to potomstwo
114 leprodLrktoróW, z których Więk-
szość miała ty kojednego potomka
\łśród badanej popu|acji' co cieka'
We Wśród tych reploduktoróW ma'
jacych za|edwie jednego potomka
sa tak znane psy jak FELLo V' Far
bensplel jedna suka w kl. U - V17;
K|MBo V' Mónchberg - jeden pies
w kl. J SG36i RoMEO v- PalLas
Athene; TIL v. Lechtal; XANDOR v.

Tronje. a takźe HI]PPY V' Ar|ett, któ.
rego syn H|LL V' Farbenspie został
skIasyf]kowany jako VA8' 0prócz
niego Huppy miał jeszcze ty|ko 6
potomkóW na daIszych m]e]scach
Natomiast najw ększą i|ość potom'
stwa miały:
1. YASKO v. Farbenspiel ' 19
2. GHANDI v. Arlett - 16
3' EsKo V. Dónischen Hof . 15
4. DIJX della Valcuvia - t4
5. WALLACE a. Agrigento - 12
6. BARU v. Haus YU - 10
Z HOSS v. Larchenhain - 9
8. KEVIN v. I\,4urrtal - 8
9. NEPTUN V. Bad BoI 8
10. URSUS v. Batu 7
11. ORBIT v. Tronje 7
12. RIKKOR v. Bad-Bo I 1
13. VITO v. Norswand 6
14. MACK v. Aducht - 6
15. XANDOR v. Fortunahof -5
16. RAPI Supra - 5
17 PAscHA V'd' Jahnhóhe .5

Psy-U Suki-U Psy-J Suki-J Psy-M Suki-M Pasterskie Razem

1999 406 361 279 367 345 400 13 22L6

2oo0 353 325 271- 304 367 449 2A 2!Or

2007 369 364 273 350 335 440 0 2131

2002 337 256 A 306 242 404 45 LaTa
tab. 7
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18. JANGo v. FLlrstenberg 5
19. SABER v. Steffen Haus 4
20. IJNToX v. Ducati " 4
21. DON dl Casa Nobil - 3
22. BAX v. LlrisenstraBe - 3
23. ENZO v. Buchhorn - 3
24- f MO v- Berrakasten ' 3
25. Hagadal"s AREX 3
26. ODIN v. H rsche 3
27 HERos V. Ho|tkómper see
3

jako V1, trzecl czwany nie byli wy'
stawiani, piaty, szary, cHAlVP V. Da
kota byłV2' ko|ejny CHUcKv.d' Lust
przepadł na testach, s iódmy
FR|Tz V. Farbenspie został Wycofa-
ny ze wzg|ędów zdrowotnych, ósmy
Iie był wystawiany, dziewiąty -
GERN4ANo V' Aducht był V45, dfie.
s aty n e był Wystawiony.
Zwycięzca młodzieży LARt]s v.
Batu za.jął Wysokie m ejsce . VA 9,
czwany |NDo V' Bi|delche był V6,
df iesiąty R|TSCHI V' Ze |waIdrand
był V2a'
WśrÓd suk trfecia f ub egłego roku
w juniorach - NASA v. Hochmoor
Wywa]czyła VA7, piąta INGA a.d'
BlUnnenst lafśe była V5, s iódma
NANDA v. Wildsteiger Land VA8.
zwyc ężczyn młodziezy sprfed
roku - Rep]tit on AMANDA została
VA6' ósma XANA V'd. Zenteiche
wywa czyla mielsce VAs
WystaWy sV.Bundess eger.ZuchŁ
scnal l  nafywa sę u nas popu|ar
nie św atówkami, gdyż Wysta!! ane
sa psy f całego świata. A|ejeżeIis ię
przyj lzeć Wynikom wystaWy pod
kątem narodoWości wysta\łców
tych omawranych 300 psóW isuk
to okazuje s ię, że by|o aż 244
Niemców' a ty ko 56 obcoklajow.
cóW Tutaj najIiczniej reprezentowa.
nl by|i Włosi - 11, następn e Fran'
cuzi - I, Holendrry - 6 orar Szwaj-
carzy iAmerykanie po 5. Jeszcze
bardfiej na niekorzyść obcoklajow
ców plzedstawiają się okaty w czo.
|ówce' Jedynie VJ jednej k|as e -
młodzieży psóW wygra| p es będą.
cy Wlasnośc]ą obcokrajowca - r.
landczyka, pjes który pochodfi  z
jego hodowli  rarejestrowana jed-
nak w Niemczech' l była to jedyna
k|asa, gdzie W pierwszej siódemce
zna|afło się aż 4 obcokrajowców.
K|asę tę sędfiował znany nam bar-
dzo dobrre p. Frank Gold ust. W
pofostałych k|asach W pierwszych
dz esiqtkach psy zagran czne po
jawiaja się spoladycznie. W k|asie
użytkowej psów nie ma żadnego W
grupie VA, pierwszyjest dopiero na
miejscu V12; W k|asie uźytkowej
suk VA7 i  VAg; w k|asie junioróW
psóW sG10, a sG2 to pies urodzo'

ny !ł hodow l francusklej. jego Wła
ścic e em jest Kazach od tego roku
mieszkajacy już W Niemczech; W
kLasle junioróW suk SG4 ] w k|asie
młodzieł suk - sG 4' Jako cieka.
wostkę na|eży podkreś|ić, że suka
sG4 z k|asy juniorów ANTA V' ben
Hańen urodziła s]ę w Peru po ro'
dz]cach również z tejże hodow|i pe
ruwiańsk]ej '  wsze ako opiekunem
sukijestjuż Niemiec.
Przy takich wynikach, blorąc dodat
ko!ło pod uwagę' że )ak zwyk|e
Wszyscy sędziowie są Nlenrcami do.
pra\łdy trudno tę Wystawe nafywać

'śWiatÓWka''' Jest to raczej 'GłóW.
na wystawa hodowlana sv z udzia'
łem psów i suk z zagranicy,,' Prze'
ceż jeszcze nie tak dawno nazy'
Wa|a s ię ona., 'sV's iegerhaupt
zuchtschau' ' .  A swoja droga cie
kawy jestem kiedy hodowcy i  wy
stawcy z Woch, Ho andi i ,  Francj i ,
BeIgi],  szwajcar i i  i innych państw
na eżących do WUSV będą mie|i
dość tego drugorzędnego ich trak.
towania i  zorganizują Światową
Wystawę owczarków N emieckich'
gdzie tylko jedną k|asę sędziował
będzie Niemiec, a pozostałesędz o.
wie z innych państw. Prfecież wła
śn e !ł ten sposób organizowane są
wystawy innych ras' np' bokseróW'
Może kiedyś taka śWiatóWka odbę.
dzie się We Wlocławiu. Telen sta.
dionu ol impijskiego nadaje s ię do
tego wspaniale, a organizacyjnie
teź chyba da|ibyśmy sobie ladę.
Mój Boże jak to m o pomarzyć'

Wiesław Zi'emechi

28. RICKoR v. Arlett
29. TACKO v. Gigelsfelsen 3
Jest to niewątp|iwie aktua na cfo'
łóWka reproduktoróW stanoW ąca
25 % Wszystk ch reproduktorów'
których potonrstwo pokazało s ę
wsród piefusfych pięódziesiątek'
c ekaWy jest także udział poszcze.
gó|nych hodowIi w rozpatrywanej
popuracl.
Najwięcej bo po 5 - cu reprezen
tantów majq hodow|e|
Arlett, Bed-Boll, Fichtenschlag,
iTrompetensprung
Po 4 reprezentantóW mają:
Herdersfarm. HUhneqrab.
ńoste,moor. Noort, óchsentor,
Tro nj e
Wleszcepo3mają:
Aducht, Agrlgento, Armlnlus,
Batu, Dolomlten,
Elzmiindungsraum,
Farbenspiel, Frankengold,
Flutetto, Ho|tkómpersee,
Karanberg, Moorbeck,
ZellwEldrand
Trzy z nich to hodowle ragranicz-
ne - Do|omiten, to hodow|a Włoska,
podobn e jak Frutetto, a Karanberg
to ir landzka, przy czym te dw e
ostatnie zalejestTowane są W N em.
czech w Viernheim, gdzie swoje
hodowle prowadzi l i  obaj bracia
MartinoW e' Zastanawiajacy jest
brak Wśród tych hodoW|i Denl
schen Hof mimo wysokiej lokaty
EsKo Wsród reproduktorów'
Ajaka karierę frobi] zwycięfcy k|as
młodszych f ubiegłego roku olaz
psy |okujące się W czołóWce tych
kas.
Zwycięzca juniolów HlLL v. Farben
spieI u pIasował się Wysokojako VA8'
drugi z tej klasy ERASMUS v. Noort
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Klubowa Wystawa owczarków Niemieckich
Więcbork 2l.22.|x.2oo2

obsada sędziowska:
zbigniew szcześniak: psy: klasa u4,{kowa
Miecryslaw Gątkowski: suki: k|asa użytkowa
otto Kórber.Ahrens (Niemcy, sędzla sv, Kó|meister')j suki: k|asa młodzleży']un oróW, otwarta
Albin Majsniar (słowacla); psy: k|asa młodzików, młodfieży,junioróW, suki: młodzikóW
waldemar Kosmalski: psy: k|asa sfczen iąt, su kiI k|asa sfcfen iat
stanislaw Abłamowlcz: psy: k|asa otwana, championów, sukiI k|asa championów
Eulleniusz Korszet(itesty psychiczne
o. KórberAhrens, A. Malsnial z' szcaśniak, M' Gątl@wskij konkurencje hodoWane

Nieoficialne wynlki:
Psy. k|asa szczeniqt 6.9
1 wo LAK| Rykoń
O, GHAND V, AI ett

Hod, Ryszard Kondf e a
Wł' Ryszard KondfieIa
2 WO oDlN z Niewladomskiej
Doliny
O. LANG Uzem eZazrakov
M. KONIz N ewadomsk ej Dol
Hod' |ialekSzołtysek
Wł' MarekSfołtysek
3 WO NERO z Weselskiej Zagrody
0. BARU HaLrsYrl
M. QLl lNAz Bero iny
Hod' Bo esław Wese ski
W' Bo esław Wese|ski
4 WO EGON od Weredyka
O. BRLITUS z Wese skiej Zagrod
Nl' EL z Więcbo rskiej Do| ny
Hod.Zbigniew Berndt
Wł' Zbigniew Belndt
5 WO RASEL Asarko Lordana
O.XANDOR v Fortunahof
M. HAG Asarko Lordana
H od. Gżegorf okrasa
Wł' MariUsz Mikosza
6 OB ATOS
O. FANTO De la LoEgia Deilver
M.GOLDIEv.Aure ius
Hod. [,4e chiori
Wł.A essa nd ro Torresa ni
7 OB FREtu N4irPol
O. DON Unikat
M. CILLY Unlkat
Hod. Mlroslaw Pietrusiak
W|. Gołęb ewsk R. Bykowska K'
8 OB ARGOS
O. FANTO Della Loggia De Mer
M.GOLD|Ev.Aurel ius
Hod. Melchior i
W. Alessandro Torresani

9 OB EIKO z Domu Nauczyciela
O. RlKKoRv. Bad Bo I
M' HARA Rykoń
Hod. PotrGrzędzck
Wł' Maciej Kowa ski
10 OB ARON Szary Kojec
o' D|X Gibałowa Gófa
lM. NINA z Kojca Elbikame
Hod. Krzysztofolech
Wl. Hanna Sowa

Psy . k|asa młodzików 9.12
1 BDB ZORRO Mis-lvlaz
O. LEIF D ha Roven
M.PoLAMslMaz
Hod. Waldemar Federak
W, Waldemar Federak
2 BDB VILLY Alhambra
O. RONNYv.ArolserSchloss
M. H00PPYAlharnbra
Hod. Andrzej Piwowar
W. Andrrej Piwowar
3 BDB JACK z Agiru Bohemia
0. TYS0N v. Fichtenschlag
M, CHERA Ja Va Hof
Hod. MojmirSasak
Wł' Mojmir sasak
4 BDB FEDOR PauIIVIat
0. JACXSoN v. Larchenhain
lM. RAN Kadiman
Hod, K rzysztof Ka lbarczyk
Wł' RomuaId Węgier
5 BDB CASSIUS CLEY Equus
O. ATHOS v. HausArenmann
M.ANSCHYEqUUS
Hod' Areta Bi ińska
Wł. Bi|ńska A' Kosma a B'
6 BDB ETOS ze Stanowego Kojca
o'cL|FRykoń
M. GAlvlA z To nr a nyskiej Zagrod
Hod' Marek stanisławski
Wł. Marek stanisławski

7 BDB VIRAGO Alhambra
0. R0NNY v. ArolserSchloss
M. HOoPPYAlhambra
Hod, Andrzej Piwowar
W. Andrrej Piwowar
8 BDB SYB|R Toruńska sfora
0. BAR v.d. ostfries schen Th.
M. TRIXI Dlha Roven
Hod' Robeńossowsk
Wł' Monika Dab|owska
9 BDB BREK z Drozda Piasków
O. f lMBOv. Messebau
M' NAD ze ska Inego Wfgórza
Hod, lv4arek Drozdowski
Wł. Marek Drozdowsk
10 BDB o|MAR z Tuszyńskiego
Lasu
O. A]AXv.d. Roten lvlatter
M. HossA f Tusfyński."go Lasu
Hod' G' iM. Gatkowscy
W. Tomasr Blaszczyk

Psy . k|asa młodzieży 12'18
1 CzP DOSK JASKO ze Skalnego
wzcó|za
O. QUASToR DolbyBohenria
M. RIA Vitax s
Hod' Geńruda]ureczko
Wł' zygmuntJarkowskl
2 CzP DOSK GUCCI v. d.
Frangschleuse
0. DON diCasa Nobi l
M. ALGAv. Gross Zunder
H od. Ingeborg Xruger
Wł' Fr iedhe|m Bark
3 CzP DOSK CHRIS z Agiru
Bohemia
O. AMIGO AranWoLA/ ors-Ag
M. FRoNA Wolfe and
Hod. ftrlojmirSasak .
Wł' sasak iVarga Marek
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4 CzP DOSK ARKO Wan Hen FCI
O. VITO v. ElSweilerTal
M. JONAWan Hen FCI
Hod' Henryk Tabaczyński
W. HenrykTabaczyński
5 BDB |wo Eskońo
0. MARCO z Krywlan
M' KESA Eskońa
Hod. Małgorzata Gietka
W. Jacek Makowski
6 BDB BRI'JTUS z DońU Nauczr
cteta
0.YANGO v.Adelplatz
M.SULIMAWoj'Bas
Hod' PiotrGrzędzicki
W.lwan Bezuhlyi
7 BDB OSr\AR POLo z Peletonu
Skorplon
O. WALLACE a us Agrigento
M. KATI Asarko Lordana
Hod. H eronim Guborow
Wł. Jacek KuIiński
8 B0B MAG z Tu8zyńsk|ogo Lasu
O. UNTOX v. Ducati
N,4. L|zA z Tuszyńskiego Lasu
Hod' G' iM. Gatkowscy
Wł. Adam Gatkowsk]
9 BDB ALAN KonIn-WaNa
qJUMBOAnimar
M. AlvllCA Ranczo N/oresa
Hod' Dorota Włodala
Wł. DorotaWłodara
10 BDB DAKAR Wllczy Klan
O. VITO v. El3weilerTal
M. lslD0RAv. Frankengold
Hod' Mleczysław Kowa|czuk
Wł. Mieczysław Kowa|czuk

Psy- k|asa Junlorów 18.24
l CzP DOSK NADIR Konecolds
O. ZELLO v.d. Steinh?gerquell
NI, HANNY Framato CS
Hod. Zdenek lvlasojidek
Wł' Flantisek lvatous
2 CfP DOSK GAMBO Texa
O, ATAN WoJ.Bas
M. NlxlAcerAureum
Hod.JerzyFalisz
Wł' ']erzy Fa]isz
3 CrP DOSK LAGO v.d.
Holrhelmer Llnde
O. EMOR v. Schimmelberg
M. JADEv.d. HolzhaimerLin
Hod. HorstSchuder
Wł' Karo|Jed|ovsky
4 czP DosK JAoK Rykoń
0.. lUMBOAnimar
|V' RENI Rykoń
Hod. Ryszard Kondziela
W' stanisław Kościuch

5 CzP DOSK AMIGO v. Arkona
Park
O. LEOv. Bauhofer Land
lvl. YESSIE v. Essweiler Ta I
Hod. Da riusz Makarewicz
Wł' Da riusz l\4a ka rewicz
6 DOSK PENDER v d. Ostfriesi-
schen T
O. BAR v.d. Ostfriesischen Th
M.JUKYv. Pendler
Hod. Hinrich Meinen
Wł' Marek Lasocki
7 DOSK LESKO r Nlewladomskiej
Doliny
O. NORlSv. Gloria dei
M' AFRA ze ska|negoWzgórza
Hod. MarekSzoltlsek
Wł'Jan KarpiIiński
8 DosK W|To z Pałuck|eJ Baszty
o' ATLAS zWięcborskiej DoIin
M. PALMAzBerol iny
Hod. ZygmuntGorzycki
Wł' zygmunt Golzyck]
9 DOSK GILDO re Skalnego
wzEó|za
O. QUASTOR DolbyBohemla
M. MANDRA ze ska|nego Wzgórz
Hod. GenrudaJureczko
Wł. Kzysztof żyrek
10 DOSK PANATAN lvavlc
O. YASKO v. Farbenspiel
lvl. AFRA Schreidon
Hod. Adrian Dobrzański
Wł. H. Neugebauel DobrzańskiK

Psy - k|a6a otwa ńa
1 CzP DOSK CZICO z Kojca
Elblcamo
O. PlCo DolbyBohemia
M, Y0KO z Kojca Elbicame
Hod.l\4arekBachólz
Wł' Mirosław cieś|ak
2 CzP DoSK IGOR Tarnok ore
O. W|TOv. Preussenblut
M. ESC|Adell Abibi
Hod. Meszaros

lV. PENNYv. Holzheimer Linde
Hod.AndrzejWoda

4 CzP DOSK ASKO Mavlc
o' y!ĄN DoR v' Tronje
Nl. LADY v. Nieuwlandshof
Hod. Adrian 0obrzański
Wł. A.i K' Woźniak Dobrzański K'

3 CzP DOSK DELOS Sadeckie
Lasy
O.TlLv. Lechtal

5 CzP DOSK DEES Mavic
o' yńNDoR v' Tronje

I
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M.AFRASchreidon
Hod'AdrianDoblzańsk
Wł' M' zych DobrzańskiK.
6 CzP DOSK ADOR Satysfakcja
FCI
o' PAscHAV'd' Jahnhóhe
M. PR IMA Satysfa kcja
Hod. lwona Rzuchowska-Strz
W. Adam Strzelecki
7 CzP DOSK DAST|Satysfakcla
0. ESKO v. DAnischen Hof
M. PALMEod ieksa
Hod, lwona Rzuchowskastrz
Wł' MarekTkacz
8 CzP DOSK GENOR Abakus
O. NlCKv. Burg Bismarck
M.ADIDobrydzień
Hod. Ryszard Kondzle a
Wł' Ryszard Kondzie|a
9 BDB N|Ro z Mlzygłodu
O. WlN4 v. Noricum
M' PATT|z lvlrzygłodu
Hod, Roman Kurb el
Wł.Janusz Mackiew cz
10 BDB RlKlWoj-Bas
O. KASTOR v. Sirona bad
[4. LlLlWoj-Bas
Hod.Wojciech Pustelnik
Wł' lrena Wypiorczyk

psy " k|asa użytkowa

M. NIKKA Kolorado
Hod. M. iR. Szmyd
Wł' M' iR'  Szmyd

10 WD BRTJTUS z Weselskiej
z.agrody
O. R CKOR v. Arlett
M.QUlNAzBerol iny
Hod. Boleslaw Weselski
M' Bo esław Wese|sk

Psy. klasa championów
1 DOSK WITO Preussenblut
O.Shanto s/ 'ĄNO
M. GIJNDANA Preussenblut
noo,
Wł. Mariusz Kęsickl
2 DOSK HERLIES Lestes
O. CHlKOv. HoltkamperSee
lvl.ASTRAz Farnej Doliny
Hod.A. iZ. Bagrowscy
Wł' Henryk Ziołkowsk
3 DOSK HlRo v Arlett
O. EROSv. der LLr senstrasse
l\,1. XTRA v. Ar ett
Hod, lv l .Van Dorssen
Wł' Mirosław cieś|ak

suki-k|asa szczeniqt
1 W0 ElVl z Domu Nauczyciela
0. RIKXORv. Bad-Bo I
M. HARA Rykoń
Hod' PiotGrzędzicki
Wł' PiotrGŹędzck
2 WO oLA z Niewiadomskiej
Dolany
O. LANG Uzem eZazrakov
M. KONIz N ewadomsk ej Dol
Hod' Mareksfołtysek
Wł' Mareksfołtysek
3 WO LAMIA Afdel ia
O. MAX z Krywan
M. ELlArde ia
Hod' P otl Bożko
Wł' P otl Boźko
4 WO OKSA z Hodowli Mistrza
Jana
O.lGORv.d. Heinbuche
M. IRA z Hodowll lMistrza Jan
Hod.Jan Antczak
Wł. Zbigniew Idziak
5 w0 ANIKA SzEry Kojec
o' D|KG bałowa Góra
lv4. NINA r Kojca Elbikame
Hod. KE\,sztof olech
Wł'Sebastan o|ech
5 WO PALOMA z Niewiadomskiej
Doliny
O. LANG LlzemieZazrakov
M' AFRAze SkaInego WzgÓrza
Hod. MarekSzoltysek
Wł' MarekSzołtysek
6 WO CHIPSY WEE
O. VAXz Berollny
M. UNGANAT Berol iny

3 WD ATHOS v. Haus Arnemann
O. ATHOS v. Hambachtal
M. HASELv. d. Dre eckskoppe
Hod. ErnstArnemann
Wl. Zdz slaw Boratyn
4 WD ATAN Wo]-Bas
O. HOSS v. Brachttal
M, BIRAWoJ.BaS
Hod. Wojciech Pustelnik
W|' Krfysztof Kam ińskj

1 WD MAX z Krywlan
O. MADORv. Fiemereck
M. F NKAz Krywlan
Hod. R. J Gesikowscy
Wł' Kż}sztof Rasiński

5 WD BRONKO Stary Samotar
O. HINNERKv. Kiemoor
M. PENNYv. Ho zheinrer Linde
Hod.Jan Gecelovsky

6 WD LARY v, Kronensee
o. HagadahlsAREX
lvl' QlJINI V. KroneuŚee
Hod. WalterEgeman
Wł' Krzysztof Fija lcfyk
7 wD GRAF Satysfakcja Fcl
0. GAMBO Kratmosens
M. PALMEod Zeksa
Hod, lwona Rzuchowska-Strz
W]' Zbign]eW WlóbeI
8 WD IGOR z Berol iny
O. RoYv. d. Rotten [,4atter
M. KUDlEv.Trienzbachtal
Hod. Wojciech Turkiewicz
Wł. R}szard Malczak
I WD YIJGO lvll$lvaz
O, PlROLv. Kronensee
N4. NARA r Berolny
Hod, Wa demar Federak
Wł' Dorota Pankiewicf

2 WD KEVIN Matador
O. XANDOR v. Tronje
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Hod' Władysław Dudziński
Wł. Kr2ysftof Bańnik
7 WO MALWA KEmienna Twierdra
O. BR UTUS z Weselskiej Zagrod
M.JUTA Ka mien na Twierdza
Hod' zbignieW szcześniak
Wł' Leszek spychała
8 W0 SHAKIRA Gramitoda Wolf
O. FLAX v. Holtkamper See
M.INKA N4avic
Hod. G. iM' cieś|ak
Wł' G' IlM' cieś|ak
I OB GLORIA Samochodowa Atejg
o. ATLAS z Więcborskiej Do|in
l\,'1. C0RSA Kam ienna Twierdra
Hod. zdfisławŁukasik
Wł. Marek Kqko|ewski
10 0B MlLl f\amlenng Twlerbre
O. BRUTUS z Wesetskiej Zagrod
M.JUTA Ka mlen na Twierdza
Hod' zbigniew szcf eśniak
Wł. M. Paradowski Ka|inowski K.

sukl 'klas6 młodf|ków
1 BDB PAXI ltunstar
0. FLAXv. HoltkamperSee
M. XlLlzAgiru Bohemia
Hod. Andrzej Winek

z log góNlE ze spręcowa
0. XORX v.d. Leiegegend
M. HIRACHI v. HoltkamperSee
Hod' Norbeń PaImowski
Wł. Norben PaImowski
3 BDB |NEz z ToJgńskl.go Lasu
O. VAXzBerol iny
M. FUGA zTrojańskiego Lasu
Hod. zbignieWstępski
Wł. Krzysztof Xa |ba lczyk
4 BDB FINA Llchtetal
O. RICKoR v. Artett
M. BESS v. Lechtetal
Hod.SteffiKUlbel
Wł. Joanna Kajak
5 BDB )(ARTA von der
Maxlmll l lansQv6
O. VANTOR V, Batu
lM.TITANlCAurel ius
Hod. Melchiori
Wł. A|essa nd lo Tolresa n i
6 BDB BETTI Bemar
O. LARRY v. Zirndorfercauner
M. SELA zWeselskiej Zagrody
Hod. |VarekWałdrąg
wł. Norben ciechorski
7 BDB URSA Satysfakcje FCI
O- QUARTZ deiTemplari
M. PRIMA Satysfa kcja
Hod. lwona Rzuchowska,Strz
Wł. |wona Rzuchowska\st2
8 BDBJENYzAgITu Bohemta

O. TYSON v. Fichtenschlag
lvl. CHERAJa,Va Hof
Hod. MojmirSasak
Wł.sasak iP|esa Tomas
9 BDB BRENDA z Drozda Piasków
O. Zll\,4BOv Messebau
lll NADI zeska|nego Wzgólza
Hod. Marek Drozdowski
Wł' Robeń Lepławy
10 BDB MNKA r Weselskiej
zagjody
O.IGOR v.d. Heinbuche
N4. ASTRA z Weselskiej Zagrod
Hod' BoIesłaW WeseIski
Wł. Bo|esław Wese|ski

sukl. k|asa mł'odfieży
l CrP DOSK FABIA Samochodowa
Aleja
O. BAR v.d. Ostfriesischen Th
M. CORSAKamienna Twierdza
Hod' ZdzisławŁukasik
M' zdzisław Łukasik
2 CrP DOSK Dtrrv, Haus Ga l
0. PAscHAV'd. Jahnhóhe
It4. KALEN v. HausGalli
Hod. 0nd rej Jesensky
M' o. Jesensky Dobża ński K'
3 czP oosK YAR| zo spĘcowa
o. olEco fe spręcowa
lV. HIRACHI v. HoltkamperSee
Hod. Norben Palmowski
Wł. M irosław Gl4/wac.
4 czP DosK JEss|sądeck|o
LACny
O. ENIOR v. Schimmetberg
M. PENNYv.d. Holzheirner Lin
Hod.AndlzejWoda

5 cfP DosK E|VMA sz€.|and
O. VITO v. El3weilerTal
N4. BRlTASzerland
Hod. Andrzej Szera rd
Wł. AndEej szerard
6 cżP DosK AR|A E|ldon
O. HOSS Larchenhein
|V' EL| z Więcborskiej Do|iny
Hod' Dominikszymański
Wł. Dominika Janka
7 BDB PATIz Peletonu Skoeiona
0. WALLACE a us Agrigento
M. XATI Asa rko Lorda na
Hod. Hieronim Guberow
Wł. Heronim Guberow
8 BDB z|NA f PałUckiej Baszty
O. YELLO v. St.-N4ichaels'Berg
N/. PALMAz Beroliny
Hod. ZygmuntGorzycki
Wt. Zygmunt corzycki
9 BDB DoY|A Wllcry Klan
O. VITO v. El3weilerTal

M. lslDoRAv. Frankengotd
Hod. M ieczystaw Kowatczuk
Wł. Mieczysław Kowa|czu k
10 BDB DERA v. Haus calll
o. PAscHAV'd'Jahnhóhe
M. MLENv. HausGall i
Hod. OndrejJesensky
Wł. o' Jesensky Dob2ański K.

suki. k|asaJuniorów

1 CzP DOSK oXA lvlls.Maz
O. WENDO Kadiman
M. POLA Mis.Maz
Hod. Waldemar Federak
Wł' Wa|demar Fedelak

2 CzP DOSK FOXI Maserau
O. W|TOv. Preussenblut
M. JOLA Wildsteiger Land
Hod. Lubos lvatuskovic
Wł. Lubos Matuskovic

3 czP DosK ER|KA Astańa
O. FARRAS v. Kirschental
M. BAIS
Hod. N. Gorevaia
Wł' z.M' shklialova
4 CzP DOSK PALIVE Mavic
O. YASKO v. Farbenspiel
M.AFRASchreidon
Hod.Adrian Dobrfański
wł' A' Wyciś|ak Dobrzański K.
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5 CzP DOSK PUIIA Mavlc
0.YASK0v. Farbenspel
M. AFRASchreidon
Hod' Adrian Dobrzański
M' D'Petrowski Dobrzańsk K'
6 BDB JosTA Rykoń
O.JUMBOAnlmar
M. RENlRykoń
Hod. Ryszard Kondz eLa
Wł' Ryszard KondzieIa
7 BDB FLo sfora Kłańca
0. U RSUS a us Agrigento
lr4' READYsfora Kłańca
Hod.lazimierzsalamon
Wł' Xazimierz saIa mon
8 BDB WINONA Asarka Lordana
0.lMlKOv. Alexyrvo Hof
M.GAB|Asarko Lordana
Hod. Grzegorzokrasa
Wł. Mańa okrasa
9 BDB SABATINI Santander FCI
O. HOSS v. Brachttal
l\4. MONASantander Fcl
Hod. Nlarek Juchniewicz
Wł. Ma rek '] uchn]ewicz
10 BDRKAMA r Weselsklel
Zngrody
0' ATLAs z Więcbolskiej DoIin
M. zlNA z Weselskiej zagrody
Hod. Bo|esław Wese|ski
Wł' Dominikszyrrański

Suki-klas6 otwarta

1 CzP DosK PILAR v Blerstadter
Hof

1 WD EVI Mis-Maz
0, BAlKv. Domen ca
lvl .  ROMAz Bero iny
Hod. Waldemar Federak
W. J. Falkiewicz W.Federak

o' RACKER v.d. Kónigsgarde
M. ZANCIA v. BierstadterHof
Hod. Ridiger Mai
W' Ryszard Boźewski
2 CzP DOSK JoSTA f\amienna
Twiedza
o. JĄNGo V. Fi] rsten berg
M. ALAsXA zWięcborskiej DoI
Hod. Zbign]ew szcześnlak
wl, lwona Rzuchowska-strz.
3 CzP DOSK MEGI Rodiaz
O. ANTON Abakus
lM. NANA Rodiaz
Hod. PiotrSzkalski
Wł. JanuszTarczyński
4 czP DosK ABRA WeńikaI
o.JAG0 v.d. Wolfsburg
M' 0RWEo Az Ma achitowej Lą
Hod' DariuszBy|eń
W' Dariusz Byłeń
5 CzP DOSK DESSA Mls'Maz
o.61LDOv. Robinson Park
lvl. POLA Mis'lvlaz
Hod. Waldemar Federak
Wł. WaIdemal Federak
6 CzP DOSK SASKIA v Goldenen
Zwelg
O. VlTo v. d. Noriswand
M. lRlNAv. Wlldsteiger Land
Hod. FranzWalt
M. Beata Tracha nowicr
7 DosK ALFA Kon|n'Wańa
O. NoTE SAldo
M. AMICA Ranczo Moresa
Hod. Dorota Wlodara
Wł' And rzej Przyby|ski

10 DOSK ANSCHY Equus
O. W N4 v, Noricum
M. ORKANA z Kojca Coli
Hod' Aneta B I ińska
Wł.Aneta Bi|ńska

suki'k|asa użytkowa

8 DoSK VINETA v. Fourniermuh-
lenbach
O. BAR v.d. Ostfriesischen Th
M. PALMEv. Fournlermuh enba
Hod. Hermann Munster
Wł. ]oanna Domańska
9 DosK N|x| ze splęcowa
O- FLAX v. HoltkamperSee
I/. HIRACHI v. HoltkamperSee
Hod' Norbeń PaImowski
Wł. Beata Kusik

2 WD AFRA Schreldon
O. KASTORv.Amur
M. KARlNAzGentu
Hod' c' Mańn
Wł' Krzysztof Dob|zański
3 WD DONA Formacja
O. SAMN,4O Fiemereck
M' FARA z Kojca charnpionóW
Hod, Fra nciszek Czerwon ka
Wł' ZdzisłaW Boratyn
4 WD ANETT TIamI
0.NlCKSaurus
M. DA|SYSaurus
Hod. lvlilan Tlach
Wł' Mar]usz Kęsicki
5 WD SABR|NA f Tuszyńskiego
Lasu
O. BAlKv. Domenica
M' JAGoDAzTuszyńskiego Las
Hod' G' iM. Gątkowscy
W' Robeń Pietraszewski
6 DOSK MlKlv. Batu
o' EsKoV' Dónischen Hof
M. NlKlv. Batu
Hod. Erich Orschler
Wł' Zdzisław Boratyn
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7 DOSK LEILA Anarchia Box
O- ZAR v. Reusch
M. JALKAAnarchia Box
Hod. Luiza Ni/sson

suki-kIasachampionów
l CzP DOSK ETNA Rychan
0. ROY v. d. Rotten Matter

M. MORAJaskier
Hod.Andrzej Hedrych
Wł' Władysław Paprocki
2 CzP DOSK XlLt z Agiru Bohemia
O. GlLDOv. Robtnson park
M. TosKA Hańis
Hod. M. Sasak
Wł. WinekA' Dobrzański K.
3 CzP DOSK CORA Ardetia

O. LORD v ceorgVicktorTL/m
[,4. DORAzKrywan
Hod. Piotr Boźko
W. Piotl Bożko
4 OOSK DIORA tltis-t{as
O. GlLDOv. Robinson park
M. P0LA Mls Maz
Hod. Wa demar Federak
Wl. Waldemar Federak

Regu|amin Hodow|i Psów Rasowyclr
l. Przepisyogó|ne

s1
Regulanr]n Hodowii PsóW Rasowych
wprowadfa s|ę na podstawie s 28
pkt 10 statutu fwiqfku Xyno]ogicz
nego w Po]sce, fwanego da|ej zwląz.

52
HodowIa psóW rasowych prowadzona
przez cfłonkóW ZW ązkujest hodoWlą
amatorska.

Celem hodowtl jest doskona enie
poszcfegolnych ras psó!! pod Wzg|ę
oem cech fizycrnych, psychicznych i
LJŻytkowych z uwzględnieniem pod
slaw naukowych.

s4
Hodow|ę psóW rasov/ych W Po|sce
ukierunkowuje zarząd Główny ZWiąz
l(u poprzez powoływane prfez siebie:
GłóWnq Xonrisję HodowIana, oddzia.
ły Związku ] l{|uby Ras'

s5
Hodowcą jest członek zW azku, pro.
Wadzacy hodow|ę naterenie RĘ zgod-
nie z prrepisami niniejsrego Regu-
|am nL]' pos]adającyjedną |ub Więcej
suk trodowlanych oraz zatwierdzony
prrydomek hodowlany,

s6
Nadfór nad przestrzeganiem Regu a.
mrnu Hodow||PsóV/ Rasowych na eźy
do za|zadu GłóWnego (za pośre.
dnictwem GłóWnej Komis]] Hodow|a
nej) i za|ządów oddziałów zwiqzku |za
posredn ctwem oddziałowych Komi
sj lHodowlanych).
l l .  Przydomka hodowlane

s7
1' cfłonek zw]ązku, rofpoczy|a)ący
p rowadzen ie hodoWIijest zoboV/iąza
ny Wystq pić o zatwierdzen ie przez Za.
rfad GłóWny przydomka hodow|ane
go' Przydome k zgłasza się fa pośrec].
nictwem Zalzadu oddziału naformu:
arfu (Wfór.za]' nr 1)w dwóch egfem.
p|arfach, f których po zatwierdzen]u
leden otrzyfirule hodowca, drugi po-
zosta]e waktach oddf]ału'

2.Zażqd GłóWny ma prawoodmówió
zarejestrowania przydomka' podajac
hodowcy przyczynę'
3. Przydomek otrfymują Wszystki'.
szczenięta pochodzace z danej ho
dow|i' bef Wzg]ędu na rasę.
4, Brak rarejestrowanego prrydomka
unIemoż iwia wydanie metryk d|a
szczen ąt'
5. Nafwę psa piszesię dużymiI itera.
m '  faśplfydomek małymi, np' SMoK
z Kordegardy, Prinra.lUNO. pr4Tdomek
hodowla ny moźe byó pisanypŻed Iub
po nazwlepsa' co usta]a się przy leje
strowaniu prrydomka.

s8
1. Przydomek hodowlany zare.jestro-
Wany prfef zarzad Głównyjest chro
n/ony, Po zatwierdzeniu przydomek
moze byó zmieniony W Wyjatkowych
sytuacJach' np'' jeżeli W zatwierdfo.
nej Wersji nie może być zarejestro.
wany w FCl.
2' Hodowca moźe, za pośrednict\iJem
zarzadu oddf]a]u' fgłosić sWó] prfydo.
mek do Zarzadu GłóWnego w Će u
wp sania go do ]\,4|ędzynarodoweEo
Repeńor um Plzydomków Fcl.
3' Przydomki uznane przez FcI maja
prerwsfenstwo prred przydornkaml
za re]estrowa nyn-ri Wyłącznie przef Za
lząd Główny' W rafie protestL] i na
życfenie FC| prfydomek kra]owy zo
stanie z| ikwidowany, jeśli  okaże s ę
roentycrny z prrydomkiem Lrrnanym
ptzer FCl.
4' Właścic]e| przydomka ma plawo
wf|ąĆ na Wspó|nika pełnoIetniego
członka zwiaf ku' Przedstawicie stwo
takiej spółk należy do właścicie|a
plzydomka.
5' Nowy Wlaścrciel, po przejęciu ho.
dow|i, może zachować przydomek W
0rodze dzledziczenia Iub za pisernna
zgodą poprzednlego hodowcy' po'
twIer0zoną prfez Zalzad GłóWny
Zwrazku' W przypadkach spornych
w aząca ]est decyzja Za żąd u GłóWne

lll. Kwalifikacje hoatowlane

Do kwal i f ikacj i  hodowtanych rat icra
s|ę oceny z wystaw i ]nnych ir.prez
l(ynologicznych organizowanych
prrez wszystkie organizacje rrzesrone
w FCl.

lVSukahodowlane
s10

1' Do hodow|i dopusfcfa s ię sukę,
Ktola spełnia poniżsfe oraf inne' za.
t\i]]erdzone przef Zarzad Główny Wy.
mog|. sta nowiące fałqczn ik (n r 10) do
nrnrelszego regutaminu:
lDodatkowe wymogi hodowtane za
rwIerdzone przez zG zKWą oboWiqfu.
jqce od 1'| '2003
.wynikbadania na dysp|afję|A, B
- testy psycf]Icrne
- wyszkotenre lpol (ur. po 3O.Vl.20OO)
przeg|ad hodowIany

.dobrowolnie: ]icencja j próby Wtrzy.

a) jest ?arejesvowana wzWiazku olaz
Wp|sana do Po]skiej l(slęg Rodowo
dowej (PKR)|ub Księgi Wstępnej (KW)'
b) ukończy|a 18 nriesięcy' z Wy]ątkiem
ras wyrnienionych w S 10 Lrst.2,
c) ufyskala'  po ukońcfeniu 15 mie'
s]ęcy' W dowo nej k|asie' od co naj.
mnlej dwóch sędf ów' trzy oceny do'
skona|e lub baldzo dobre' wB7m]ednq
na !'Jystawie nriędzynarodowej lub

2. nie dotyczy0N
3' Kierownik sekcjl (Prf ewodniczący
oddf iałowej (omisji HodoV/lanej) po.
tWierdza spełnienie przez sukę powyż
szych wynrogów poprzez ad notac]ę w
rodowodrie:,,SUKA HODOWLANA"
Wraf z oatą, im]enną piecfęcrą osoby
dokon ujqcej wpisu ' piecfęcią oclclzia
łu oraz podpisem. suka ufnana.jest
fa nodowianq od datydokonania po'
wyższejadnotacji'

s11
1'Sukę hodowIana pżerejestrowanQ
z lnnego oddziału moźna użyó do ho.
dowli pod warunkiem prrekazaria

L
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m ędzy oddziałami dokumentac]i he
dowlane]' tfw. kańy sztywnej (wzór.
zał. nr 7)' Przekazan e musi nastąpić
w ciągu 30 dn], na Wniosek oddziału
le.jestrujacego' W przypadku trL]dno
śc z przekazaniem wyżej Wymienio.
nej dokumentacji oddz ał lejesvu]a
cy zakłada nowa dokumentac]ę ho.
dow|ana na podstawje adnotacj ho
dowlanych zawartych w rodowodzie.
2' lv4iot lmportowanej ciężalnej suk,
przerejestrowa nej z Lrzna nei przez FC
organizacji' uznaje się na podstawie
kwalifikacji hodowlanej tej organ za
cj ' stałą kwaIif kację hodow|aną uzy.
skujetaka suka, o ie poprzedn ospeł
n ała Iub uzupełn ła' po zarejestrowa.
niu W Zwiazku, wymog Regu|aminu
Hodow i Psów Rasowych ZXWP ^

512
1. oddzialowa Kon sja Hodowlana
możewn oskowaódoZażądu oddf ia.
łu o zawiesfen e uprawn]eń hodow.
|anych suki na okres nie krótszy niź
12 m esięcy w plfypadku nie stoso.
wania się hodowcy do wymagań fa.
wanych w nln ejszym Regulaminie.
2, Suka traci uprawnienia hodowla-
nezdnlem 31grudnia loku, w którym
ukończyła 8 at'
3 '  o{działowa Xom sja Hodow|ana.
na wn osek hodowcy, może fefwo|i.
na da|sze używanie do hodoW| suki,
która ukończyła 8 |at' pod warunkiem'
żejest ona w bardzo doblej kondycj i
dawała Wańośc owe potomstwo'
4. skleś a się f ewidencji su kę hodow.
aną W przypadku ustania członko.
st!ła właścic e|a' zgodnie z 5 18 sta.
tutu ZWiqzku'

V Psy reproduktory
s13

1' Do kryć dopuszcza się psa, który
spełnia poniźsze oraz nne' zatwier.
dzone przez Zarząd GłóWnyWymogi'
stanowiace załącznik(nr 10)do n niej.
Śzego regu|am nu:
I Dodatkowe wymogi hodow ane za-
tW eldzone przez ZG zKwP obowiąfu
.jace od 1.|'2003
'Wynik badanla na dysp|azję:A' B
- testy psydrcfne
'wysfkolenie lPol
. przeg|ad hodow|any
dabrowolnie: ]icencja i prÓby Wrzy.

małościl
a) jest zarejestrowany W ZWiązku oraz
Wpisany do Posk]ej Xsięgi Rodowo
dowej (PKR)|ub Ks ęgiWstępnej (XW)'
b) ukończył 18 miesięcy'
c)uzyskał' po ukończen u 15 miesię.
cy, wdowolnej klasie, od co najmniej
dwóch sędziów' trzy oceny doskona.

łe, W tym jedna na Wystawie między.
narodowej lub klubowei,
d) pies za rejestrowany W uznanej pżez
FC zagra n icznej organ facji spełnia
jący jej Wym ogi hodow|a ne' moze by.
uży,ty prfef członkówzKwP bez dodat'
kowych wymogów, róWnieżjeś ] cza'
sowo przebywa w Polsce.
e) reproduktor imponowany z zagra'
nicznej organizacji zrzeszonei w FCI
jest umieszczany na I iście reproduk
tolów' o i|e spełn ał poprzednio ub
uzupełnil, po za lejestrowan iu WZWiaz
ku, wymogi Regulam nu Hodow j
Psów Rasowych ZKwP

s14
1' Kierownik sekcji (Plfewodniczący
oddz ałowej Kom isj i Hodow|a nej) po.
twieldza spełn enie plfez psa po.
Wyźszych wymogóW poprfez adnota'
cję w lodowodzie|,,P|Es REPRoDL]K.
ToR,, Wraz z data' rnienna p ecfęcią
osoby dokonujacej Wpisu, p ecfęcią
0ddziału oraz podpisem' Pies ufnany
jest za reproduktora od datydokona-
nia powyższej adnotacji' RóWnocze'
śnie p es zosta]e Wpisany na Istę le.
produktorów' o czym powadamia się
XIubRasy.Komis]ęZG.
2. Reproduktora plzerejestrowanego
z innegoodd2 ału rnożna użyćdo ho.
dow i pod warunkiem ptzekazaria
między oddziałami dokumentacj i  ho.
dow|anej, tzw' karty sztywnej (Wzór
zał' nr 7)' Prfekazanie rl]us nastqpiĆ
W ciągu 30 dn , na Wniosek oddzlału
rejestrujacego. W przypadku trudno.
ści z przekazan em \'vyżej wymienio.
nej dokurnentaĆj oddział rejestrują.
cy zakłada nową dokumentację ho.
dow aną na podstawie adnotacji ho.
dowanych zawańych w rodowodz e'

s15
1. 0ddz ałowa Komisja Hodow ana
może Wnioskować do za rzadu 0ddz]a
lu o zawiesfenie uprawnień hodow.
anych reproduktora na okresnie krót
szy niż 12 m esięcy W przypadku nie
stosowania się właścicie a do wyma
gań zawartych !! niniejszym Regu|a.

2. D a reploduktoróW nle usta|a się
gólnej gran]cy wieku hodow anego,
aniI imitu kryć'
3. skleś|a się z ewidencji reprod u kto
ra W przypadku ustania członkostwa
VJlaścicie a, zgodnie z 5 18 Statutu
zwiazku.

v|. Prawa iobowlązki hodowcy
s16

1. Hodowca ma prawo dol
a) uzyskania porad lwszelkich infor
macjl u kierownika sekcji,

b)dostępu do Iisty reprod u ktorÓw'
c) wyboru reproduktora,
d) odchowania wszystkich urodzonych
szczeniat,
e)zastrzeżenia W metlyce, że sprze'
dawane sfczenię jest niehodowIanei
zapisten musizna|eźćsię W ewentu'
alnie wydanym rodowodf le.
2. Hodowca ma obowiąfek:
a)otocfyć opieką pos]adane psy, za
pewnić im higieniczne Warunkl utrzy.
rnan a ina eżytą pielęgnację' właśc.
Wie żywió, chronió plzed prfypadko
Wym kryciem' poddawaÓ sfcfepie'

b) upewnić się czy p]es' którym famie.
rza kryć sukę,jest replodUktorem,
c) ograniczyć miotysuki do jednego W
roku ka endarzowym,
d) przed planowanym kryclem suki (w
kraju Lub fa granica) Wykupió w swo.
m oddzia e KARTĘ KRYC|A (Wzór'zał'
nl2) i  L]fyskaó na niej od właścicie|a
reproduktora potwierdzenie krycia;
przy klyciu za granica uzyskaó dodat
kowo kserokopię rodowodu repro'
0!ktora,
e)przed kryciem sukiusta ić zWłaśc]
c elgm teprodLrktora warunki roz icze-
h a naIeżnościza krycie,
f)Wciqgu 14 dni powiadomić pisem.
n eWłaścicie a reploduktola oraz kie.
rownika sekcj i  w swoim Oddziale o
urodzenusęszczenąt.
g)z|ożyć W Biulze oddzlału wstosow.
nym telmin e (najpóźn]ej w dniu prze.
g ądu miotu)| odcinek kany kryc]a
(Wzól.  fał'  nr 2)(w przypadku krycia
za granicq dodatkowo kserokopię ro.
dowodu reproduktora)' kartę mlotu
(wfór. fal .  nl  3) oraz potwierdzenie
wykonania iatuażu (Wzól.  zał' nr4);
złożenie Wyżej wym enionych doku.
mentów jest Warunkiem wydanLa
metryk,
h) poddaó szczen ięta tatuowaniu, ktd
re poWinno nastąp]ó najpóźnlej Wdniu
plzeg|adu m otu' Numeracja tatuaży
musi być zgodna z re]estrem prowa.
dzonym w Oddzla e, oddze ne dla
każdej rasy; zasady tatuowa n ia okre'
ś|a oddzieIna instfukc]a'
L]dostępnió
) Kierownikowi Sekcji (oddziałowej
Kornlsj Hodow anej) miot i hodow ę
do przeg|qd u; od mowa udostępnienia
miotu do przeg|adu uplawnia zarząd
oddziału do odrnowywydania metryk;
w przypadku istotnych Wątp|iwości
zaŻĄd oddza|u ub zarzad GlóWny
może zarzadzić ldent},f ikację
szczeniąi na podstawie badań DNA;
brak zgody hodowcy moźe być pod
stawa odmowy \łydania metryk; pro.
tokół przeg|ądu miotu (Wzór.zał. nr5)
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sporfądza s|ę w trzech egzemp|a'
rzach, z kLórych orygrrał otrzymuje
nodowca, jedna kopla pozostaje w
aktach oddzialu,zaś druga kopię od.
dzał przesyła do oddziału' w którym
za rejestrowa ny.jest reprod u ktor,
j)Wydawać nabJ^Vcom sfczenięta po
ukończeniu 7 tygodni życa wnz z
metrykan-r i(Wzór zał' nr6)iksiqżecz.
kamizdrowia,
k) uregulować we właściwym termi.
n e zobowlafan a Wobec właścicre|a
leprodUktora, zgodnie z zawarlq

V||. Prawa i obowiązki właścicie|a
reproduKora

s17
1' WłaŚcicie| reproduktola ńa prawo:
a)odmowyudostępnienla psa do kry.
cia, lrez podania prfyczyny,
b) pobierać ekwiwa|ent fa krycie na
podstaw e umowy fawartej z ho

2' Właścicle| reproduktora ma obo
Wązek:
a)otoczyć opieką posiadane psy, za.
pewnić im higieniczne Warunki ut luy.
mania naIeż}ta pie|ęgnację' w|aści.
Wie żywić, poddawać szczepien om
qpnronnym,
b)udostępniać psa do krycia wyłącz.
niesuk hodowlanych,
c) pżed kryciem suki ustal ić na p.
Śm e z hodowcą Warunk] lof iczenia
należnościfa krycie'
d) bezpośredn]o po kryciL] potwierdzić
hodowcy ten fakt w XARCTE XRYCTA
(wfór. zał' Ir 2)' ajej odcinek złożyć w
swoim oddf a]e macierzystym w cia
gu 14dni,
e) Umoż|iwić i  u|atwić oddziałowej
Xornisj Hodowlanej kontro|ę walUn.
kÓW utrfymania psa jego kondycji'

Vlll. Ekwiwalent za krycie
518

Przed dokonaniem krycla, właścicie|
suki i wlaścic ei reproduktora fobo.
wiazani są ustaIlć warunki roz|iczenra
naIeinoŚci za krycie' co potwierdzaja
pod pisa m i We Właściwe] rubryce KAR.
TY KRYCIA.

lX. Dokumentacja hodowlana
s19

1. Kańa krycia' karta miotu, plotokół
przeg|qdu miotu oraz potwierdfenie
wykonania tatuażu sa podstawa do
Wystawlenia metryk' które wydaje
farzad oddziału' w którym za rejestlo.
wana Jest suka. W przypadku krycia
reprodUktorem fagranicf nym naIeł
dołączyć kopię rodowodu reproduk
toTa,

2. Karty krycia, kany miotu i metryki
sq dlukami ścisłego zalachowania'
Zaftąd 0ddziału jest zobowlązany pro.
Wadzić ewidencjętych druków' Każdy
druk mUsi byó opatrfony numerem
ewdencyjnym.

s20.1. 
Metryka Ważna jest wyłącznie na

terenie RP i upoważnla do zarejestro
Wan|a psa w Jednym z addziałów
zwląfku' Wpisania godo Po|skiej Ksi+
gi Rodowodowej (PKR) iub Księgi
Wstępnej (KW) i wydania RodowodL]
ub wyciagu z KW'
2. Rodowody psówWpisanych do Po|.
skiej Księgi Rodowodowej (PKR) są
podstaWą do zarejestlowania psa
wy|acunie na terenie RP Rodowody
eksponowe sq podstawą zalejestro.
Wania psa w kraju ]ub fa granicą'
3. Dokumentację psów za re]estrowa.
nyclr w oddfia|e Zwlazku stanowią
Rafta saywna |wfór . zal. ft 7) o|az

521
l) Rodowód ekspońowy psa/suki Wy.
s(awIony przez fagla n Iczną organiza
cję kyno|og czną, będącq cfłonklem
Fc| (N4 ędzynalodowej Federacji Kyno
og]cznej) lLlb prowadfącq dokumen.
tac]ę uznawana plzez Fc|' musi byó
za pośrednictwem Biura oddzlału
przes|any do B ura zarzadu GłóWne.
go w ce]u nostMikacji' Rodowód' po
wpisaniu do Po|skiej Księgi Rodowo.
dowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW)
iopatrzeniu numerem wplsu, fwraca
się za poślednictwem Biula oddzia.
łu' w]aścicie|owi psa/suki' Rejestra.
cja psa/suk W oddfiale następuje po
nostMikacji rodowodu. Numerwpisu
do PKR |ub KW umieszcza się V/ .lo.
kumentacli psa/sukt po numerze ro-
dowodu zagranicznego,

s23
zm ia na właśclc]ela psa/su ki musi być
fgłosfona' w termin e do 14 dni' W
Biurze oddziału cel €m odnotowania
w rooowodfie, na podstawle pisem-
ne] fgody poplzedn]ego w|aścicie a
( lubodziedzczen a).

524
ozagubieniu rodowodu Iubwyciagu f
KW właścicle| psa za pośrednictwern
Biura oddziału zawiadamia zarfad
Główny, który unieważnia zagublony
dokument iWydaje nowy z adnotacja
,,dupl ikat".

x. Postanowlenia końcowe
s25

Szczegó|owe przepisy dotyczace doku.
mentacji hodowlanej ijej obiegu za
wańe sa W załacfnikach stano!! a.

cych integraIną cfęść niniejszego R+
gutalnrnu.

s26
1. Do podejmowania decyzj hodow
anycl] upoważn/onyjest Za rząd od'
działu na Wniosek oddzialowej Komi
sj iHodowlanej.
2.W przypadku naruszen a przepisóW
nin iejszego ReguIanr in u pżez hodow.
cÓw Iub właśc cie| reproduktorów
Zarfad oddf ału, na Wniosekoddzia'
towel Komisj Hodowtanej, k ieruje
sprawę do rozpatrzenia przez oddzia
łowy Sad Xo|eżeńsk '

527
1. w wyjqtkowych przypadkach, uza.
sadnionych dobrem hodowli psa ra
sowego' decyfje wykraczające poza
fakres ustalonyw niniejszyrn Regula
minie podejmujeZarfad oddziału na
Wniosek oddf iałoWej Xomisji Hodow.
lanej.
2' Głó\łna l1om sja Hodow|ana pełni
ro|ę olganu odwoławcfego od decyzji
zarzqdu oddziału' Pisma odwołaWcf e
składane sa za pośrednict\łem od
działu'
3. W prfypadku istotnych watp|woścl
za|zad oddz afu lub Zalzqd Główny
może zarfadu ć badanie DNA ce|em
ustalen a pochodzenta tub idenMika-
clrpsa.

s28
1' Po wyk|uczenlu członka fe związ.
ku |L]b ustaniu jego cfłonkostwa na
podstawie S 18 pkt 5 Sratutu, psy/
suKr na ntego zarelestrowane podle-
ga]a skreś|eniu f lejesvu zwiqzku
n e mogq być przerejestrowane na
inną osobę' skreś|enia dokonuje Za-
rząd oddfiału izawiadamia otym Za.
lfąd GłóWny orazZarzady pozosta]ych
oddzialóW.
2, W okresle zawieszenta w prawach
cflonka, pos adane przef niego psy/
suki nie moga być przerejestrowane
na n nego człon ka zwiqzk u iL]żywane
do hodow| oraf nre moga brać udfia'
łu W Wystawach' konkursach I poka

s29
1' Regu]amin wchodziwźycie zdniem
lstycznia 2003 roku.
2' Un]eważnla s ę RegL]|anrin Hodow.
|/ PsóW Rasowych zatwierdzony w
dniu I marca 1999 roku_

l,-

Data publikacji: 75.Xt.2O02
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IMkŃff,ł shffifr PaaillŃĘnd Latnńńfia
mp$inuffi@ ltlNłm Fqbld M,

lP..'.@ ł'
ANToŚ owcfalek niemiecki - Wy.
E|ywał w 2oo7 roku wszystko' a|e
kontuzja odniesiona na mistrzo-
stwach W ub' roku Wye|iminowała go
zesponu,
I\,'IAJKA - owczarek belgijski - pies
lawinowy - 5, w Mistrzostwach PT w
Sopocie,
SONY(syn Majki)- nasza nadreja na
prz}szłość'
Atetaz my:
LEszEK (mój syn) - pozorant, abso|
wentAWĘjuż pracuje z psam , faczy'
na m dorównywaó.
KASIA - a bsolwentka AE, dziewczyna
Leszka' nasza t|umaczka (ańgie|ski,
n lem iecki, francuski)
DANIJTA ' moja żona, bez której Psia
Eskadra bynie istniała,
MAC|EJ - młodszy syn, abŚo|went
poIitechn iki' człowiek do Wszystk ego,
on cielpijak psy maja ciężkitrening'
K: Kańyczek w oEródek . mistrzo.
stwa lPo3 nie zdobyłeś' startowaleś
zsuka KlRĄ.
M: W tym roku nie miałem szans,
K|RA była po operacji, małotrenowa.
ła ipo prostu innr byl i lepsi.
K: Jesteś szko]eniowcem, pozoran.
tem, sęc]ziq' Jaka jest twoja opinia a
owcza|ku nieńieckim W Po|sce? Duźo
ieździsz po śWiecie, oEladasz i na da.
d ate k sta rtu|e sz w różny c h za w od a ch.
M: Nie wiem skad u nas jest kom.
pleks wobec takich potęgjak Niem.
cy' czesi, Austriacy cfy słowacy' l'4y
fachwycamysię ich eksterierem, psy.
chiką, formami sfko|enia. Nie do.
strzegamy' że u nas na prawdęfaczy.
nają pojawiać slę psy ek'sterierowe jak
i użytkowe. owczarek Niemiecki W
Po|sce,tojuż nieten sam pies, Ćo parę
|at temu. Jest tylko kwestia czasu, by
W odpowiednim sty|u przebió się do
ścisłej czołówki. Nikt sukcesów nie
osiagniew krótkim czasie. sądzę, że
potrzeba nam jeszcze jakieś 3.5 |at'

K: Jesteś optymista.
I\i|: Tak, a|e opieram się na przykła.
dach z 

^Jcia' 
Ja pracuję z psami na

ser]ood 10 |at. od 3 |at przygotowuję
je do spońu' przez następne 3 powi'
nienem je mieć na poziomie świato.
Wym. czesina mistzostwach sta rtLrjq
z 5-7 |etnimipsami' Jeś|i n ie jeźdfisz,
nie pracujesz, nie podpatrujesz lep-
sfych od siebie, stajesz w miejscu lub
cofasz slę' KlfyŚku, jeś|i komuś Wy.
daleslę' że będzie m ałowcza ipięk'
ne' super dobre psychicznie w ciagu
2-3 |attosię my|i. sam W esf' i|e cza.
su ty poświęc łeś' by miećto co masz'
K: lle czasu pośWjęcasz na treninE z

M: cały rok. To n e jest wymierne'
M uslmy oddzieIić dWie rzeczy szkoIe'
n e sportowe szko enie psów dla
naszych k|ientóW. Właściciele - ho.
dowcy - szko|eniowcy musza sobie
zdaĆ sprawę' że nie każdy ch pupi|
nadaje się do placyja ką sobie wyma.
lfył właścicle|. TrudnoszkoIić psa np.
Wyżła do pi|nowania obiektów, |ub
owczarka nlemieckiego przystosowaó
do pracy W cyrku' oczywiście przeja.
skrawiam, aietaka jest prawda. Prze-
Wod n icy cfy właścic ieIe, muszą mieć
trochę smykałki by ułołć dobrzesws
]ego pup]|a' N]gdy nie dojdq do porG
zumienia choleryk piesz cholerykiem

I

K|AElek Marek, znamy sję ad lat, za.
wsze chcesz być najlepszy'
|!|arek: Wszystko to co robiłem spra.
Wlato isprawia mi radość, a Wtym co
się robi powinno się osiągać najwyż.
sfe ce e,
K: skąd nazwa Psla kkadn?
|vi Psyto zawsze była moja pasja' Kie.
dyś dowodfiłem eskadlą |otnictwa
myś|iwskiego, teraz mam,'bandę' ' '
która równ eż dowodzę. To moja dru'
8a miłość i hobby. Parę |at temu
stwleldziłem, że Pan Bóg nie dał czło.
Wlekowiskrzydeł i swoje W |otnictwie
zlobiłem, latajac i obIatujac sarnoIoty
d|a ojczyzny. Pozostał sentyment sĘd
rarwa i przydomek hodowlany,,Psia
Eskadra".
K: Kta,irchodzi w skła)l rwojej ''ban.
dy'?
lvl: Najpierw psyi
BIES owczarek niemiecki - Mistrz
Polskiw lPO1,
KIRA - owczarek niemieckisuka Z
miejsce na M istrzostwac h słowacj i w
SchH w tym roku, w tamtym 1. miej,
sce w lPOlw Po sce.
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właścic e|em' oni s ę Wzajemnle, 'po
gryza''' są pŚy L]dfie' którfy koiczą
kurs posłuszeństwa w 2 miesiące' a
są tacy, którym ipółloku niewystar
czy. Taka sama sytuacjajestz hodow ą
0N' N e Wysta rczy splowa d zić piękne
okazy, trzeba na to |at' byWypracować

dochować wlasnych doskonałych
psóW' Wszystko opiera s ę na do.
świadczeniu' genetyce, znajomośc
rasy iogromnym sercu przez wie k e
, .s . .
N: W tamtym raku napisałeś arLyku] o
M i stnostw a c h Po l s ki, c h a r a kte r'zuj ą c
krótko pracę sędziów, pazorantów i
zawod n i ków' wie 1 u czyteln ików pyta.
lo mnle d/aczego podpisa/eś się pseu.
donimem ANTos' czy miałeś cos da

M: W tamtym roku' jak i teraz byłem
W niezręcznej s}'tuacji ponieważ sam
byłem feswoim psam uczestnikiem
mistrzostw, Trudno jest sieble oce-
n aó' stalałem się byó obiektywny'
Kolzystajac z tego py,tania przepra
sfam dziewcfyny z Warszawy' które
pominąłem Wymieniajac organ zato
róW Mistlzostw. P!,tanie o szko en e
jest trudne, odpow edź nigdy n e bę
dzie pelna, bo nie ryczerpLrje tema

szko|enie - jest bardzo zlóżn]cowa'
ne, genera nie podniósł s ię poz om'
a e ty|ko ga rstki szko|en iowców' lMo.
żenry się pokazywać za granica, róż.
nie z |okatam, a|e kończymy Wszyst'
k ie konkurencje, Minusy szkolenia to
sła ba ws półpraca m iędzy szkoIen iow
cami.Jestem otwarty na każda Wspó|
pracę' a|e nie lozL]m em,jeś|ijadę ze
swoimjpsarnina lnny p|ac imusfęza

to zapłacić' Ja się pytam d aczego?
Za jaką w edzę ja mam n ektórym
naszym szkoIeniowcom płacić? Gdy
jadę fe swoimi psam do szko|eniow
ców za granicę' l]estem tam spar ng
partnerera w treningu, n kt ode mnie
n e żąda zapłaty, a jest Wręcf zadowo
onyz mojego przyjazdu. Nlech sobie
niektó lzy szko|en owcy uś$iadom ą'
żejeździmy za granicę nie do takich
m strzóWjak my i  zadowo|eni sa'  że
do nich chcemy plzyjechać' Nie vak.
tują nas komercyjnie nie każą nam
fa wejście na p|ac płac ć' lvlyWszyscy
szko]eniowcy pow nniśmy s ę wsp e.
raó i  Wymieniać doświadczen em w
cfas eWspó nychtren]ngów, a n]efa
mykaó się we W1asnych skorupach' o
pozorantach miałem n e mówić, ale
powienr krótko' Pozorantem powi
n]en byófacet, któryczuje psy' ma do
tego predyspofycje' pracuje i uczys ę
od nnych. U nas pafę |attemu zrobio
no pieMsze egzaminyd|a pozorantóW'
Prryjechal na spotkanie ludzie, a e
okazało się, że nie ma psóW l nie n]a
z kim pracować' pŻec eżkażdy pazc-
rant powinien był przywieŹć ze soba
psa' którego szko i i uczy' Sposób prze
p|owadzan a kursu na 1icencjęto było
w elkie nieporozunr enie. Nigdy nie
staram się Wymieniać nazwisk, a|e
powienr c, żejeden Marek Fryc |ep]ej
byto zlobił' niż cały sztab na cze|e z
Niemcem, który decydował o przyf na
niU Iicencji' Znam paru pozorantóW,
którym ta |icencja W ogó|e nie jest
potrzebna, a znają swoją robotę bo
po prostu wn ejs iedzą ikaŹdy ktos]ę
na tym zna, wie na co kogo staó ikto
może pozolować. Nawet na] |epszem u

mogą s ę zdarzyć błędy. Mówię otym
ostlo, a e dotknęło to mojego psa'
lJwaźam, źe był to pech' L] nas jest
tak, że każdy pozorant uważa s ę za
gwiafdę, czego na zaWodach nie wi.
daĆ' W ostatn ch mistrfostwach pra.
cowało dWóch pozorantów| jeden z
Zakopanego, drugi z Katowic i  robl l i
to dobrze' a e ch na codzień lł idaĆW
pracy z psaral.  z lednym z nich praco
wał€m na K|ubo\łej Wystawie oN w
Rybn kU' Pozawodach Usłyszałem' Źe
był słabym pozorantem' Nie zauważy
łem tego, natomiast W dz ałem' jak
pogon 1parę psów' Stąd możewfięła
s ę taka op n a'  Dobrze wyszko ony
pies, nle da się pogoni. przez pozo.
ranta,jeś| ten prac u]e Wedłu g przyję'
tych regu]' Temat morfe myś ę' że
kiedyś do niego jesfcze Wrócę, jeś|
pozwo tsz,
K: Masz odwa!ę powiedzieć coś o
sędziach?
lv1: N e mam komp|eksóW' sędzia to
facet, który musibyć wtejfabaw e na
b eżqco' chwała zato nasfemu pryn.
cypałowi, że sa organifowane ser.i
nal a, spotkan a izjafdysędz ów prób
placy' Dobrysędfia. to ten, któryczyn
nie i  na b]eżąco uczestniczy wtlenin-
gach izawodach. Powiem ci, pieMsry
raz W działem \ł Polsce na mistlzo.
stwach tak e dobre sędziowa n ie. Nikt
nie powln en m eć zastrzeżeń do sę.
df ów, uwaźam, że stanę|i na Wyso.
kości zdania, choc aż ś ady ułożone
by]yW m ejscu nie nadajacym s ędo
tego' chwi|am myś]ałem]e czesicfy
Niemcy.
N: Dziękuję za rozmowę, życzę speł
nienia planóry, my.ślę, że będziesz re
]acjonowa! zawody w których uczest
niczyleś.
lvi Na pewno. Życzę Wszystkim hG
dowcom i szkolen owcom clerp wo
śc '  botojestw tejdz edzinie na]waż
n ejsze. Zaprasram do siebie tyclr
wie k ch ]małych na tren ngifa które
n e mus cie p|ac ć' Kraków Blzesko
to ładne m asla '
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I rene u sz Wajc i e ch Pic heta

KIasa mlodzieżV (6)
1o]AGo zeska|negoWzgó'

O. QUASTOR Do tby Bohenria

2 o HAssEL Hiszpańskie
Srebro
O.IECK v. Ho lager Land

^4' 
INNA Hisfpańsk € srebro

3 D GRANT od Szatonej

O. BENNO v. Hohen Haus
N4. CEL od Sza onel Wandy

Wł' A' fygu|sk

4DGEROrPodlasu
O. QUASTOR Do lby Bolremia

Ned. R. Susek

K asa oośrednia (3)
1o |GoR Tarnoł ore
O. WITO v. Preussenblut
M. ESC A Derabib

2 D cAR Dobrydz|eń
O. ŻITTO Olha Roven

N4. ARA Dobrydfień

3 D NIAX Tempera
O. IECK v. Ho lager Land
N4. SAKE A zacta
Hod. H. Swie?y

K asa otwarra (2)
1BD8 CALDO v. FuBtenberg
O. URSUSv. Batu
N4' UTA V' Furst€nbe|g

2 BDB ENDO z Podlasu

M' AGA Biala skała

K asa !żv,tkowa (1)
1 BoB aRAvo fe wzgórza

O. WrTo v. Preussenb ut
N4' REDA ze ska|nego Wzgó.

K|asa chamoonóW (1)
1D NaJl .  P l € s  w Rasle ]EcX
v. Hollager Land
O. VANDO v. N,loorbeck
N4' P|scHA V' Ho|tkamperse€

sut<r

K|asa mlodz eŹV (5)
1D HONEY Avax Hof
O. SABER v. Steffen HaLrs
M. QUELLE AVAX
Hod. L Zavadi ik

2 D cEClLAcerAureum
O. SHERMAN Acer AureLrm
M. PIERY v. Finkenschtag

3 D Yosz| weź Go czart
O. JECK v. Nollager Land
M. GITA a.d. Erem tenkarse
Hod' iWł' R. l ,4a]chzak

4 D HASET De-Bes
o. luvENTus Vikngand
[4. NlCKlAlhambra

KIasa r.ośrednia {5)
1D BETI Crardasz
O. TASSO z RogowE
M. OOR S od Ka.otaka
Hod. iW. Nl.  X ermasrek

2 D HERA r lgtastego Lasku
O. HADES rnad Strumyka
N4. QLIINA v. Kronensee

3 o IRA Hlszpańsk|e srebro
O.. l0KKER z centu

4 BDB GRETA Biały Koplec
O. XANDRO v. Wnntoh
M. SARA B aty Kopiec

DWIM Es ĘcfN/X Nl27 LEIaPAD2ao2

5 BDB MIRINDA Tempera
O. JECK v. Ho lager Lard
M. SAKE Alracja
Hod. H. Swierzy

K|asa otwańa (4)
1D Nal l .  Suka w Rasie,
Zwyc. Rasy VINETA v. Four

O. BAR v.d. Ost lr ies schen
Thingstatte
M. PALME v. Founrierm!hten-

Wł' J'&A'' Domańscy

2 D BIVA Bog-l,lar
o. PR NZ z Rogowel

3 0 PASJA , J urajskiego Źró'

O. PRINZ z Rogowej
Ą,1. TASA z ]urajskego Źród|a
Nod' i Wł' A' lv]Uc|rowcz

4 BDB ZOJA Acer Aureum
o. KASTOR Acer Aureunr
M N EMBA Acer Aur €urn

K|asa użvlkowa (:L)
1 D ASHKA Faustus Mora-

O. KONDOR v. Forrn ermuh-

M. ZINA Ornis Bohem a

Wyniki wystawy w
Ustroniu - 7.O7.2OO2

PSy
sędzia: Miec4slaw

Gątkowski

K|asa młodzieŹv (3)
1 D GILDO ze Skalnego
wzEóEa
o. QUASTOR Dorlby Bohemia
N4. MANDRA ze Ska nego

2DEooRzGlemieńca
O. QUASTOR Do lby Bohemia

M. CELLA r Podlasu

3 D DEx weź go czart
o.IECK v. Holager Land
1,4. PANDA Sierotki N4arysie

K|asa oośrednia (2)
1D GRoT od skałki
O. GILDO v. Rob nson Park
M. FERA znad StrLmyka

2 D HAssEL Hiszp€ńskie
Srebro
O. JECK v. Holager Land
M' INNA H]szpańske Srebro

Krasa orwarta (3)
1D ER|c żjvago
o. srRK v. witdstetger Land
M. SITA v. Santarnar

2 BOB BESTO z Oomu
zy|ków
o. FRE| f Domu KoloczkÓw
M. BONA R welino
Nod' ) '  Żyrc|1

3 BDB XAVER v.

O VOLVORO v. Armrnius

M. VENUS v. N4unsterand

K|asa użńkowa (4)
1D NaJt. Pies w Rasie DAx
z rgrastego Lasku
o. |ADES znad Srrumyka
N4. QLIINA u Kronensee

2 D DAROS v.d. Holzheimer
Linde

Ą4. VAR NA V,d' Ho|zhe mer

3 D HANO lr luka
O. SIRK v. Wildsteiger Land

l-
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4 D PATROL Union
O TONTO Kratmosens
M. INES Union

Wł' s' Magacz

K|asa chamoionów (1)
lDVUXzBerol iny
0. VAX a.d. Brunnenstrasse
M. KASCHA v. Blue Rose

suK/
sęClzia: wojciech

Kgsg-loladzlgł (4)
1 D PAL|NXA Temp€la
O. rASS0 r Rogowel
M. SAKE A zacja

2 D NATI r lglastego Lasku
O.RONNYzLnt ich!
M. HALA znad StrLrmyka

3 D RONDAT Fol inku
O. YOKER v. Lechtal

4 BDB cHlcA r Tomlckich

O. z MBO v. MessebaLr
M. ELF|ze Skalnego

K|asa Dośrgdnia (3)
1O MONA z lglastego

O. HADES znad Strurnyka
lvl. QU NA v. Kronensee
Hod. iWl.  K. Boba

2 D AMIUnion
O. No te s ALDO
1.4. PERLE Union

3 BDB BILA ze Skalnego
wfgó'za
O. YAMBO Vitaxis
Nil. DEL re Ska nego
wzEÓrza

W. D. Czorny

K|asa otwańa (8)
1D XATTYTa €nd
O. GILDO v. Robinson Park
M' SABA f MPygłodu
Nod. iW. A. Tarnawsk

2DCELLAzPodlas!
0' ULLY V' Furstenb€rg
M' PAT| z€ ska|nego

3 OJAM z Polany
Imle||ńskIej
O. GERO z Rogowej
M. NELLY z lrn e na

4 D JESSY z Polany
ImieIińskiej
O. GERO z Rogowej
lvl. NELLY z lmie ina

W' G' Białas

K|asa Unńkrwa (1)
1D Naj|. suka w Rasi € '
zwyc. BasyVNErAŁ
Fournlermuhlenbach
O. BAR v.d. Ostfr esischen

M. PALN4E v.

L]€s9-rb!!o.p]9!ć! (1)
1 D REZA z |g astego LaŚku
O. JOKKER z Gentu
M. QU NA v. Kronensee

Wyniki wystawy w
Zabtzu - 1i1.10.2002

PSY
sędzla: wa]demar Federak

BlssE-mladrigtu (4)
1 D olv1AR Pajęcze s|ecl
o' LANG Uzern € zazrakov
N4. GATA z Kokoszyck ej
Hod. K. M fek

2 D KASz Kanetowca
O. HANO lr Lrka
M. GREIA z Kanetowca
Hod' Wł' H' zamorowsk

3 BDB URWIS od Siemiona
O. JECK v. Hollager Land
M. TosA z Ae Dąbrowsk]ej

4 BDB GERO z Podlasu
O. QUASTOR Do by Bohernia

K|asa oośrednia (1)
1DJACKfzałubińcza
O. DALLAS Abakus
M' B|RKA f fafub ńcza

K|aŚa otwańB (6)
1 D B|SMARoK z€ WzEólza

O. WITO v. Pfeussenb ut
M. REDA re Ska nego
wzcÓ|za
Hod. W. M. W crek

2 BDB ARGO Nova Jamlna
o' QUERo Hańis
lv,l. SANTA z Lntichu
Hod. [,4. Hulo

3 BDB LANoET WeŹ Go
czań

M. ClNDYlasov
Hod. Wl. R. Matchrzak

4 BDB QUAI v.d. Wannsee
. O. ZAtv4P v.d. Schloss

M' KAscHA V. B u€.Rose

5 BDB IROS v. Furstenberg
o. Hagadahrs AREX
M. XANT|v. Furstenberg

6 BDB /ńvER v.

O. VOLVORO v. Arrninius
M. VENUS v. [,4unsterand

K|aŚ6 użMkowa (3)
1D Naj l .  P les w Rasle,
Zwlc. Rasy ATHOS v. Haus

0. ATHOS v. Hambachta
M. NASEL \'. Ore eckskoppe

Wł' z' Boratyn

2 D ER|c ż|vako
O. S tK v. W ldsteiger Land
M. SITA v. Santanrar

3 O XIRBI Krasnoocko
O. ŻAPP v. Monchberg
M. EVE v.d. Hohen Ene

SUKI

K|asa młÓdfieżv (7)
l  BDB ARIS z Maro
O. LANG Uzem e Zazralov

Hod. Nl. Gawron

2 BDB ZASKA Mis-Maz
o. LĘ|F f  L nt chu
tv'I. POLA M s.N4az

Wł' K'A' szczerbowscy

3 BDB RONDA z Fol lnku
0. YOKER v. Lechtal

4 BDB CECIL Acer Aurcum
O. SHER[4AN Acer A!feum
N4. PIERY v. F nkensch ag

K|asa oośrednia (3)
1D HoNEY Avax Hof
O. SABEB v. Steifen Hals
Nł' QUELLE AVax

2DLEXAzNewiadomskiej
Dol iny
O. NOR S ! Gora De

Wfgóża

3 BDB YoL|Weź Go czań
O. JEC( v. r'lo lager Land
M. GITA a.d. Erem tenklause
Hod' Wł'.R' Majchrzak
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Klasa otwarta (10)

1 D FOBIA Woj-Bas

M. SEKTA Woj-Bas

2 D KELLI Robinson Park
O. GILDO v. Rob nson Park
M. HEIDY z Ag ru

3 D JOKKo Alhambra
O. KINION D ha Rov,"n
tM. HOOPY Alhambra

Wł' s' Mula. P' Tiahnybok

4OGlLAzHarcersklej
O. TASSO r Rogowej
M. JESSY Kustos

K|asa użMkowa (4)

1D Naj l .  Suka w Rasle

FournIermuh| €nrach
OTBAR v.d. Ostfries schen
Th ngstatt€
M. PALN4E v.

2 D DONA Formacja
o' sA^,4lv'|o v' F em€leck

W. Z. Boratyn

3 O ESKAPADA SfoT6
Kłańca
o' WTo V' Pr€Ussenb|ut
M. KSENA sfora Klańca

4 D lllActlA Kolanowska

Hod. M. Zwolan

DllLrM|EsĘcfN|h |ł21 Ll5rcPAD,aa) 2s

Kilka uwag na temat
wnętrostwa psów

T . 7-nętrostwo psów, choć nie
l/ l/  bardzo rozpowszechnione,
Y Y nuazi c'ęsto *i"|e nieporofLl'

mień, sfczegó nie w zetkn ęciu hodowca.

Aby plfyb|żyćten prob|em musimy przypo-
mnieć sobie pokrótce rofwój embrionaIny
i bLrdowę anatomiczna]ądrc w Gz z pow róz.
kren nas ennym oraz mosrny. W okresie
płodowym jadra rofwjaja s ię \ł jamie
blzusfnejwoko| cy ędŹwiowej idopieroW
okresie postnataInym zstępują poprzez
kanał pacr]Winowy do moszny' W okres e
p|odowym rofw jają się jad|a w|az z |a)a.
drfenr, które da ej plzechodz w nasien o.
Wód. W procesie fstępowania jqder Wały
plciowe symetrycznie uwypuk|ają s ę na
zewnątlz pociqga]q za sobą otrzewnq
śc enna . powstajq dW e k eszonki, które
pogłęb ają c się tworza wyrostki pochWowe.
Wiafadło jEdrowo.pachW nowe ściaga do
wspomnianego wyrostka pachwinowego

]adro Wraz z najądrzer| oraz|owaŻyszący.
m nacfyn ami, nerwarrr i pocfątkowym
odcirkiem nas eniowodu. Wszystko to
przemieszcza się do fałdu skórnego f ty]u
krocza mosfny' W zwiazku ztym W mosf.
nie moŹemywyróżnić od powied n iki wsz\'s!
kich warstw powłok jamy brzusznej' Pro'
ces zstępowania jader prfyczyn ł s ię do
powstania powrózka nasiennego, który f a.
wiela naŚieniowód oraz naczynia l  nerwy
zaopatrujqce jqdro. ca]ość otoczona jest

Zaburzenia fstępowan a jąder sa natury
genetyczno-dziedzicznej ub hormona nej.
Gdyjqdro zatrzymu]e się wjamie blzusz
nej' mÓw my o Wnętrostwie brzusznym, gdy
fatrfymujesię \i/ kana|e pachwinowyrn o
Wnętrostwie pachwlnowym- W jadrfe' któ
re n|e zstępu]e do moszny, zwraca uwagę
brak spermiogenezy, natomiast f  unkcja
weWnatżwydz eInicza jestzachoWar]a. Ją.
dra, które pozostały W jamie brfusfne], sa
nalazone na skręt z następowym zawęz|e.
niem i ma.twica oraz cfęste Występowa.
nie zmian nowotworowych l potwolniaków'
]ak już Wsporr]nla]em, u mięsożernych ja
dra fstępuja W okres e postnata|nym' U
Większości ras W W eku 6 7 tyg' (a więc W

okres e odbiolu miotu) jqdra są]uż dobrze
Wyczuwa Ine W moszn e'Zdarza sięjednak,
że]adro Wędruje od kanału pachwinowe.
go d0 rioszny, a przysrerokim kana e pa-
chwlnowym może nawet cofnać się do
jamy blzuszn€]. Jeźeiijądro niejest dobrze
ufiksowane w mosrn e badanietrzeba po-
vnórzyć w a2lyg' życia szczen ęc a ' M im o,
f zda|zająsię p|zypadki, że jqd ro zstę puje
późn ej, tojednak uwaźam, że pies powy
źej 12tygodn a życ a podejrza ny o Wnętro
stwo powin en być pod kontro|ą |ekalza
wet, który fIecimasaż' kurac]ę hormonaIna
Iub fabieg opelacyjny' Na eży dodaó' że
Wcześnie rozpoczęta oraf prawidłowo pro.
Wadfona kuracja hormor]a na ze!łentua|.
nym następowym zab egiem operacyjnym
rokuja d uźe sfa r]sę powad fen a ' z|am |ez
przypadk '  że jądro dobrze wyczuwaIne w
nrosznie do 12 15 tyg' życia u egało cof'
nięciutuż nad ka nał pachWinowy Iub Wręcz
do kanału.]ednak prawie!łszystk ete przy.
padkibardzo dobtze leagowały na kurację
holmonaIną i ty|ko u niektórych zW erząt
tĘeba było przeprowadf ić zabieg operacyj'
ny.
]ak Więc W św et|e tego co or.óW śmy
powyżej ustlzec s ę ma hodov/ca por.ó.
wień o n eucfciwośó czy wręcf procesóW
sądowych? L]waźam, że hodowca prfy
sprfedaźy szczeniaka pow n en pokazaó
nabywcy' że obydwa jadra sa !ł moszn e.
Da|e.j powinien poinformować nowego Wła'
ścicie|a psa (często człowieka' d|a którego
lest to pierwsry kontakt r rasowym zwie-
żęciem)' żezdarza]ąsię przypa d ki cofan]a
sięjąder i trzebaje kontlo owaćdo W eku
5.6 rnies ęcy' Jeże|i hodow'ca, czy W|aści
cie|psa tego nie potraf IUb niechce robió '
powin en to frob ć k erownik sekcji ub |e.
karz wet'' pod którego opieka ples pozo
staje. N4!s ę' że spe]niając te Warunki unik
niemy większości niesnasek i pretensjr
(cfasem końcfqcych się W sadf e)wokó|
tematu \łnętrostwa psóW.

lek, wet, Roman FABISZ
K] i n i ka Małych zwierząt

l<atowice, ul. Brynowska 25C


