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1) Dysplclzjlł, stauóu)

d'ziedzźczne ryzyko

biodrouych'

ciałozniosło
złeWarunki'Wymagato
jego
zbadania i a nalizystatystycznej
pos
kuzynóW które częściowo adajq
takie same geny,a|e wyrastały
W n.
nym środowiskLr.
Tę metodęnazywa
się szacowaniemwańośchodowa
jest obecnietak
ną lwprowadzona
żed|a owczalka niemieckiego'Licz.
ba wartości
hodow|anej
opisujeryzy.
ko dyspazji,a zatem,czy dane rwierzęreagujekorzystnie,
czyniekorz}st.
n e na wszystkles},tuacjeślodowiske

Dysp|azjastawóWbiodrowychLrpsa Należydysp|azjętraktowaćjako ce
jestjuż od dłuźszego
czasu szeroko chę' w której ryzykospowodowane
genami możnafredukować' Iut)
zbadanaanomaIiaszkieetu' W oF
szernychanaIifachjużWcześniej
roz' fw ększyć'Hodowaniepodkatemdys.
poznano,żechodzio Właściwośćdziep azjioznacfa
zatem,żeuzyskujesię
dzicfna,a zatemodz edziczańąi mo
zwlerzęta'któle lóWnieżna niedogod.
gacąsię dziedflczyóna następnepo
ne Warunkilozwojunie będa reagc
kolenia,
waó ź|elozwiniętymi stawar.i' a|epo.
pojęciem
Pod
edzicfna,,możnaby mimo to będq rrriały'
zdrowe,bezbo.
''dz
rozumeć' żechorobęwarunkujaje.
dynie genyjako czynn ki dziedzicrno- Dz edzicznośćn e jest zatem poję- Jakiwpływ
na ryzykodysp|azji
stawów
ści'Byłobyto jednak nazby,tWaskie ciem, które oznacza ,,Wszystko|ub biodrowychmają lodzice' to znaczy
zrorumienie
bardzoskomplikowane- n c,,'Dziedziczność
przez jaki wpł,!V
rozeznajesię
majqgenyobrazuje\łykres.
go bioiogicrnegoprocesu.Stawybio- Widoczneróżni
drowerozwijajasię' Podcfas Wzrostu ce pom|ęozy
DyspIazia5tawów bIodlowych
wokółg|ówkistawutwożysię paneW. zwIeTzęta
m|'
u owczarków n|em|eck|ch
k'i g|ó\łkakoścudowejformowana |eztychróżnc,
jest poprzefułożenie
w panewceoraz
poprzezsiłyściskajace
i rozciqgajqce nych lest lyn, La
staw' Występującew staw e siłyob. fefweżętasq 1.7
c ąŹającepowodują'żepod kontlo|a lóżniekarmio. l6
genóWplocesnarastania i przeksaal
can a się kościprowadzido powsta.
"" ti,ooo"' ]l
niafunkcjonalnego
stawu,
sko),a i|ezróż' ]',
zatem w okresie Wzrostustnieja nicowaniapo- r.l
bodźce'które powodujareakcjecia. ]eganatyrn,żej
o].ń. HD 3
powstająlóżnice zW erfęta w
ła'Ito Wlaśnietuiaj
MJ ło Ho3
pomięify zW]erzętami.
Reakcjaciała swej genetyce
możebyó bardzoflóżnicowanaw za
mniejIubbaldziejleagująna walun. Wysokość
słupkówprzedstaWia
śled.
|eżności
od tego jak wariantgenów k środowiska'
ni stopień HD u potomstwai każdy
posladafwi-Ar2ę.
Njektórezwierfęta Według
ostatnichstaBistycznych
ana. słupek
odpoWiada
innemuiodzajowi
reagujazdeforr.owaniem stawóWna Ilzu owcfarków n emieckichWNiern. kojarzeniapar.
f b)',t
!'/cfesneobciażanie'
na zbytener cfech okazujesię' żeprzyczynydzie. PierwszybIoktrzechsłupkówcharak.
getycznekarmienie,na przyspieszo- dzicznepozbstajqponiżej20%.Mówi teryfujepotomstwopsa,któregosta.
nywzlost,na złezaopatrzenieWsub. się przetoo dz edficzności
ok. o'2 Wy biodrowefostałyocen]onejako
stancjemineralnetd,, inne mimo wzg|'20 %. Różn]cezostaja Udoku normaInei który zostałskojarzonyz
tego mająstawybezprobIen]owe'
rnentowane,przez specjalnycheks
sukan]i' któle są normaIne'prawie
Złeśrodow]sko
n]ożenaturaIniepo. peńówmonitorujacych
tę rasę.Tadzi+ normalnejeszczedopuszczaIne.Wi
jest specyfic2nad]aoceny daó Wylaźnie,
WodoWać
dyspIafję'a dobreśrodow. dziczność
żepotomstwowkaf Lr.
sko możestwarzaćzdlowestawybio. w Niemczech,W
lnnychklajachmoże ]e Więcejdysp|azji'gdy skojarzone
drowe.A e Wycaganiestądwn]osku, byóinna.
sukimajqwyższy
stopieńHD-Wdru.
żegenetykanle odgryważadnejro|i W posfczegóinychplzypadkachnie grmblokuojciecjestprawienormaljestfałszywe.
możnastw eldzić,czy dane zWerzę ny,asukisą ponownienolrna|ne,
pra.
gdyż
czyste
od
dysp|azji,
w
norma
m]ało
do.
e
ne ljeszczedopuszczalne.
]est
brewalunki,czytylkod |atego,żejego Tutajwidzimytakisam obraz,jednak
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pofiomiepoprzezWyilszy
na WYższym
stopieńdyspIazji
ojca'JeszczeWy^zy
jestpoziomHD u potomstwa,
którego
ojciecbyłty|kojeszczedopuszczaIny.
TenobrazudowadniatrzyWażneroz
poznania:
1'
|m wyższystop]eńdysp]azji
ojca,tym więcejwypadkówdysp|azji
przekazulepotomstwu.
2'
|rn wyższystopień dysp azji
matki, przy tym samym stopniu HD
ojca,tym bardziejobciążonejestpo'
tomstwo,Zatemojcieci matkaokre
ś|ają
w jednakowejmierzeryzykoHD

wać5' w ryzykukojarzeniajakobal. W prz}szłości
naUki
odpowiedziaIność
niżzwierzęta
f HD i kierown]ctwa
dziejn]ekorzystne
hodow|ibędziepo|e.
- normalna,aczkolwiekoba stany gala na szukaniudróg d|aewentua|'
uważasię za zdrowe'
nie bardzlellnformatycrnego
scharak6'
ZWierzętazaszelegowane teryzowania
HD dla hodowll.NajpierW
jako prawienormaIneznajdujqsię W ważnebędziezdefln
owaniedużejgru
pomiędzynormaInym
dziedziczeniu
l a pyWo|nych
zwieża!na epszai gorsza
jeszcred opuszczaInymi, Zatemprzy połowę.
Międ4/narodowo
stopniedys.
polzadkowaniecyfr 1' 2' 3 itd. d|a p|azjioznaczane
sajakoA' B,c' D E,
stopni HD jest całkiempraWldłowe' przyczymA odpowada stanow wolHDjest częstokry. nemu(normalny),
B jestwypadkiem
o i|estopniowanje
(prawie
tykowanepżez ekspeńóW i podda. granicznym
normany)itd'.
aż
=
wypowiedzio
wane Wwątp|iwość
są
do E ciężkaHD.W]e|u
niemeckich
hodow|ize wzg|ęduna
ekspenóW'atakżep|acóWekocen a
',blakujqcą
'' tojestjednak oczyw] jącychza granicądzle|ajeszczek|asy
d fiedziczność
3.
Ryzyko HD od strony ojca i ste' żeryzykoHD zwiazanejestzdzie na A1, A2, 81, 82 itd.
ZebranieWiedzyorodzin' Badan]a'takżereplefentatywn
e stu
matkidodajesę' ojciecnorma|ny(=1) dz cznościa.
a Węc o d ziedz]cznych dia sV w zaklesie dysp|azjistawów
skojarzonyz matkąjeszcze dopusz. nejkumu|acji'
Wy'
czaInadajetakie same ryzykojakoj. uwarunkowaniachdobrego rozwoju biodrowych dyspIazj]łokcioWej
się w okle. kafałyże zróżnicowane
ciec=2imatka=2.
stawów,jakiegodokonL]je
oceny ma
znacznie Większenformatyczne
4,
zwlerząlazaszeregowane ś|eniu
Wańości
hodowIanej,
znaczenied a
jako plawie normaInena eżytrakto. wyróWnuje
hodowli.
ryzykodz edziczne.

2) Podsta,uy ,na'te,na'tycżne ź@yntkt
nyjako
JeżeIpiesfostałzdiagnozowa
wo|nyoddysp]afjitonie możnajesz'
cze zadecydować'
cfyjego genykon'
tlo owałystabi|nyrofwój stawu,czy
teżty|kodogodneramowewarunki
środowiska
zapob]eg|y
zwyrodneniu'
Z drugiejstlony u zWerzęciaz ekką
dysp azja nie możnazadecydowaó'
czy p es ma problemyze stawamiz
powodu,zapa eniastawu,urazu,wadIWegoodżnviania,
Iubnadmiern+
goobciążenia
Wmłodośc
czyteżgeny
'
rofwój.żejuŹ
tak słabo.kontro|owały
w normanym ślodowskupowstała
oyspazla,

2, jeszcze dopuszczalna= 3 itd. Oddz aływaniegenów iśrodowiskawy.
rażasię WtychIiczbach.Niedogodne
ślodowskozwiększa iczbę HD, nie.
dobregeny
dogodnegenyzWiększaja'
to wyra.
redukująte|iczbyHD. lMoźna
f]ćWpostacilóWnaniaI

środowiska'
którychprzyczynynie sa
znane,
Róźnicew stopniuHD pomiędzyzW
e'
rfętam znajdująs]ęWróżnejrnielze
pod wpływem
tych podanychczynni'
HD = RD + g + m+t
I

HD=RD+g+u

PrzyczymHDjeststopnem dysplazji,
RDjest śledniąd|a rasy'g oddziały.
Waniemgenów,u oddfialywaniem
sy.
.skowej.
Wpływów
tuacji środow
śro.
dowiska nie da się czesto w pełni
uwzg|ędnić'
a e sq pewnewalunki
ramowe,które są znane' Tak np. ro.
rozwojowym dfe ństwo(ztypowymd|arodzeństwa
HDjestzakłóceniem
przykształtowa
iu
n sięstawu
pozromem
normo'
temperamentem,
w oxtesrewzrostu
nóWiWzlostem)|ub
miesiącurodze
GenY
analizachoka
nia.W statystycznych
sterująrozwojem
stawu
że
u
owczarka
niemieckiego
zujesię,
ramowych
warunkach
p|ećniema żadnegoznaczenlana HD
a e jednak m esiąc urodzenlama'
|stniejązatem dwa komp|eksyprzy. Możnazatemślodowisko
podfieIlć
na
c4ln, któle plowad2ado wynikuHDI znanesytuacjei na sUmęWsfystkich
genóW! oddziałylvanle
środo pozosta'ch nieznanychoddziałW/ań
wpłyvJ
środowiska
' Prowadzto do równania:
HDWyraża
nejest Wpodz]a|ena stop'
HD=RD+g+m+r
n e,to znaczyw iczbach:HDnorma=
na odpo\łiada1, prawienormaIna
Gdzle m oznacza efekt mies]q'
ca, a r wplylvpozostavchoddziab$/ań

u

u

ok20%

pof om lyposy d|a69y lŚtały)

psamiw
około20%lóżnc pomiędzy
całymmatelia|e 485.900 zgroma
niemieckchdo
dzonychowczalkóW
dziedficzen
la'
tyczylóżnychzdo ności
5 % spowodowanejest urodzeniem
w różnychmiesiacach,
75 %różnc nie
daje się ska ku|owaó,na|eżyjeplfy'
porzqdkować
nieznanymprzyczynom'
Gdychodziogenetycznepo epszenie
rasyhodowców]nteresujetyko dzia'
łaniegenóW.
Na eżysiępostarać,
aby
przezodpowiedniekojarzeniurodziców uzyskaótaka kombinacjęich ge.
nóW,żeszczenęta pod kontroa tych
dobrychgenów' takŹe W często nie
optymaInymślodowlskLr
W}tworzal
zachowająf unkcjońaIne'be2probIe
mowestawy.Pozostajedalsze80 o/o

DWUM|ESĘcfN|X N|27 LISIaPAD2aa2

przyczynHD,które nrogabyćkontro
Iowanepoprzezprawidłowe
odżJĄVia
nie' prawdłowetrfymarrie,szczegó|
n|edotyczącetren ngu td',jednaknie
jesttozadaniemhodowcy,
ale karmciela psa,kierownika
treninguidoradcyw probemach odchowana i
spońu'

Przyjętoprzytym przypLrszczenia,
że W ostatnichaktualnychszacowa
WszystkiegenywystępujqWeWszyst' niach wańości
hodowlanejfebrano
kichwarunkachśrodowska'
a zatem 485.900 równań d|a psów p us 13
oddzialywanleśrodowiskajest tym rÓwnań
d|amiesięcy(1 12 iniewia.
samymWyrównanedo średnlego.
doma)oraz 1 równane d|aśrednej
Zatem na koniec uzyskujesię duży
orarasy.
€ y stem równańz wie|omaniewiado.
z banku
myrni',]eże|
rozwiąźesiętensysterń 485.9oozw|erząt
danychsv 148.987okŚpeńyz
równańz 485'914niewiadomymi,
to
ponad236 m|||ardów
pokre.
gdy
HDmożna
zwa|c.ać
HD
n ewiadome
stanasięWiadome'
Nie.
optyma|izuje
s]ęśrodowisko
i ub
pom|ędzy
wlefutw
zw|erzętamI
znanenajpierwdziałan
e genóW,któ.
pozwieżęta
sięgniesię
z genamiI re występujaw każdymzwierzęc]u,
syŚtemrównańu 485.914
ktÓrernimoniedogodnego
rótvnanIam|
|485.914nIew|ado.
dostępne
sa terafjakoIczba'Są one
środowiska
tak będąsterować
mym|
zostalo
rcŹwlązywany
g czy|iWartość
oznaczonejako
ho
rozwojern'
Żepowstanie
zachoWa
sięfunkcjonaIny
staW. dow|anazw elzęc a' ]. opisu]eona w Po rozwiąfanUtegosystemLrrównań
jak sposóbśred
nia rasyfostałazr|ie
uzyskujesię
średniq
dIarasyRD=1,70
po
przez
genóW
n
io
na
zespół
zwie
rzę.
Jeże|ibędziemyinteresowa;s ę ge
Efekty dajqcych sę Lrchwycić
cia,
naml poszczegÓ|nego
fW erzęcia od
oddfiałylvań
środowiska
ograncza się
że
działyv/a
niem każdegoposzczegó|ne W tym m ejscu na|eżypodkreś|ć'
0o
m
esiąca
urodfenia'
Na rys'1
hodow.
go miesiqca,to
można
ogó]neróWna. ]estto 'szacowana''Wartość
przedstaw
oro
szacollane
\i/a.(ości
nie na HD odn eśćdo Wańości
HD |ana,gdyżWob iczeniachujętoplzy. Średnie' Widać
Wyraźn
e tlend
puszcfenieIgenyzwierzęciaznajdujq
każdegozwierzęciaI
porqroku'Najwyfsze
zw
azanyf
ryzyko
się po połowieod ojca matki i od.
jest L]szczeniaturodfonychW
HD
HD=RD+ g+m+r
dz aływuja
WdanychWarunkachśro
I
rl
mieslącachzimowych.
DIaszczenątz
I
przekazywanejest
dowiska.To
na ro
TutajHD oznaczastopieńHD fwierzę.
lataryfykoHDjestWyraźn
e mniejsfe'
polowę fuletodastwierdzajedynie różnce,
cia |, któreurodzi|o
sięWmiesiącu]
i dzeństwo(ma ono róWnież
mimożena n e fachoWcy muszą zbadaó teco
pcddanef ostałosy,tuacji
środowisko' tychgenówrodziców),
inne warunk środoWi. p|Z'ĘZtI1y.
Wejr' któla byłatypowad|a zWerzę oddziaływujq
ska' Takżepotor.stwotego zW]erzę. Wykres
cia lmiesiqca
].Prfycfymodnośr]k
cra 0ysponule
syrnboIzujq:
= 1do 485'900 numerówbieża. plfypadkowąpo. l
|
łoWqzespoługe.
cychposzczegó|nych
zWierfat
= 1do 12 m es ące styczeńdoglud. nóWiim |lczniej'l!
r
Takie sformułowani€jest jednocze. tyrrrbogatsfesa l3
Śnie zestawieniemmodeu oddziały. rÓżne Warunki
środowlska,
któ..'
wan a prfycfynHD,
Nazywas ę to mode|emmieszanym rewcnooząWgrę'
(N4ixedMode|)'W któryr. określone
l
genóWdo ]ęto'zesumaq/cn
są zarÓwnooddziaływania
póŹnejsfychprzepowedn da|szego wszystkich od
skajestrównazeru'
dz edzrczenia(Mlxed l\,4odel
Predic- df a'$/ań środow
tion'Ml\4P)jakróWneżoddzia]ywania to f naczy'żeniekolfystne korzyŚtne
znoszasię' Szaco
(M]XedN'4od
ślodowiska
eIEstimation, warunklwśredniej
jest
wanie
prawdziwe,
gdy ta
zatem
MME).
Możnad|a każdegozwierzęcianapi. sumafaktycfne wynosizero'a obcią
sa. takielównaniez nlewiadomymi żonajest błędem,gdy dysponujeslę
informacjii wynik
gr im j,Dotej poryrozpracowano riew e|kai|ością
moŹe
być
zafałszowa
nyprfewagado.
psów'
485'90o
to daje485.9o0 rów
godnych
(lub
niedogodnych)
warunnań 2 485'9o0 niewiadomymi
od
kóW środowiska'
Wanośchodow|a.
df a]ywańgenów g ].Następne sfor
n]ułowa
ne zostaną pośred
nio oddzia' ne zatemzmieniajasię,tzn.żestana
gdyzostaną
ływaniauboczne'któle zawierajapra. się one dokładnie]szym
ujęte
W
obIczeniachnapłylvające
co
wa dziedziczenla,
kwańał
nowe
infolmacje.
=79
+ 1g
Np.:g
co do wynikóww sv'

R,s' 7: Wplywmiesiącawol1zeniana
dyspl
azjęstawówbiodrowych'
Wartośchodow|aneprzedstawiane
sa najpierwjako jednostkiHD np'|+
o'10-ToznaczyWtymprzyk|adz]e'
że
genypowoduje
zwiększenie
HDoo,10
Wfg|ędnie'
żef 10zwerzatjedno
ma
o ]eden stopień HD wię cej niź
przeciętna. W ceIu epszego
zobrazoWaniastopniuje się te
WartoŚcihodowane wzg|ędembazy
odniesienia,
W pierwszejfaz]eszacowaniawańo.
ścihodowIanąplzyjętoprfeciętnądIa
rasy(1'70)jakobazęodniesienia'dz]-
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s aj d2iedziczen
ie fw erzęciaustaIono
na stopieńHD prawienormanyjako
porównawczą'
waność
Zwierzęta'po którychsię tak dziedz'
czyjakbaza porównaWcza
otrzymują
wai(ośćwzgędna
100. Lepieji gorzej
dfiedziczącezWeżęta postopniowa
itak !łarto
no Wzg]ędem
tejWartości
śc]poniżej100 (ledukujaone HD
Wzg]ędem
zWerzęciaporównawcze.
go)|ubpowyźej
wię.
100 (przekazują
cej HD niżzwierzeporÓWnawcze).
485' 90o osfacowanychwańościho.
dow|anych
n e możnazestawó d a
każdegozwierzęcia'Są one dostęP
ne w interneci€ ,Iubna cD'RoM'Iub
teżmogqbyćudostępnionena zapy.
tante.

tośc]hodowa
nychl|ośćzwie

zmniejszasię. g,
szcfegó|n]ein. I
teresującyjest l,
podfiałeksper. a
tyz.
Rys. 3 pokazu'
je w jakim za
kles|e fw|erzę Rys. 3: wartości
hodow]aneHD pfty różnychstapniachHD
Ia dziedf cfa
wyrokradio'
HD wolne,prawienormalneijeszcze Wiskai genóWokreś|a]a
hodow|ane |ogów,a Wynkjest ekspeńyzafdro
dopuszcza]ne.Wartośc]
wzg|'prognofąco do stanu
walnychod dysp|azjWahająs ę od wotności'
Jestto mode waspek
70do115, prfyczymsa ]ntensywnie zdlowotności'
ptzykrywane
ptzezprawienarmalne, cie HD. Natom]astwartośóhodow]a.
które zawiera]asię pomiędfywańo. na jest statystycznjeifo|owanączę.
którauwypukIa
ty|kogenetyczną,
ścamihodow|any.ścią,
W aspekciehodowa.
m 80 do 125 i interesujacą
oddzlaływa
nia'
równieżsaprzykry nym'część
kup]ópsa d a ce|óWspor.
wane przezjeszcze Ktochc]ałby
towych,to będfiesię interesowalob.
jużWystępujacymna
objaśna to, że ciążaLnością
ekspertyfyHD są stępstwamiobciażeńi musi patrfeć
rdefiniowanejako na ekspeńyzyzdlowia' stop eń HD
średnia' aIe po moźedaó mu tutajinfolmację.
hodowca'n'
fW]erzętachmoże ]eżeIjednakktoś,jako
byó całkem inne teresujes ę Wfajemnymoddziaływa'
HD
Rys. 2: Rozkładwartaścj
hacJawlanej
dziedzicz€ n ie'n ż niema więctym cojegosuka może
Dy na ro wsKazy dać przydanymskojarfeniuiktóry
polepszenlu
odpowiada
Na rys'2 plfedstawionoczęstośówy wala ekspertyza.Jest to wprawdze reproduktor
a e nie stanowito s}tuacjiuszczeniat,ten musi patrzyć
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W rozdza|e1)wykazano
, żeHD ma a|e w głównejm]erzed|atego,że w
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ekspertyzyzdjęclar€ n tgenowskego' spokrewnionychzwierzętach' gdyż
Po częścidIatego'że ekspertyza poklewieństwopo częściposiada
ikac.]ę' takie same geny' Pokrewieństwo
stanoWjedyniezgrubnąkIasy,f

pod ega fatem tak emu samemu
''handicapo!ł'' działajacemu
n epożadane' wfg ' teŹtakiejsamej
pozytywnlesterujacych
''faIecie''
genów'
Metoda
została
nafwa na
sfacowaniemWartoścl
hodow|anej]
jest w zasadzie standardem d a
plofesjonaLnych
prograrnów
hodowlanych,
nie tyLkodla hodowl
zwierząt użytkowych'Jeszcze (az
plzypomnę fnac)enle deflnicji
WartościhodowIanej

i!

ponoWnyzakaz itd.' gdy wartość
wańośćhodow|ana
lestwańo.
hodow|ana
wahałaby
się wokó 1o0'
śc|ą||czbotvą
dozastosowan|aw
praktyce.o wieIe
lestto
niemoż]iWe
w
hodow||.
op|su,eonadz|ałan|e
jest skoncentrowa,
skuteczniejszym
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jest najbaldziejzasadnq metodq przed 5 |aty podobnQstrategie
Wtensposóbstajesięjasnym'
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Jestona wańościachhodow|anychulodzone
dostaWało
siędożywoinio
zezwo|enie'
postępu
k|uczem
do
hodow|anego
szczenięta maja niższa(lepsza)
a lbozakaf\łhodow|i'
Także
Medy,gdy
rasy,
a
nie
tylko
do
oszacowan
a
wańośćhodowIaną'
zwierzętawo|neod d}spiazjirniałyzte
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Obawy

kojarfenla czołówki stawy nie
Perspektywy
plzedstaWiaja
sę najIepiej'
Jeden
Od czasu opublikowaniapierwszych W ostatnimCD'ROM(SV{enetics3/
wańościhodow|anych
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mniej będzlezdjęćpżesyłanychdo (wedlugnowejbaryodniesenia86,61 stanów woInychod dysp|afji'W
śred
nia każdymraz ejest fłem'gdywłaścicie
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Jak wykozystaćzw
d sympozj!rn,na któlymdr
R' BeuingWygłosił
swój le
ferato rasadachobliczania
Wzakresiedys.
Wańości
hodow|anej
plazji - w nazewnictwieniem eckim
jakozW minęły
plaWietrfy
okreś|anej
|ata'Na|eżyoczekiwać
Wnajb|iższym
cfasie splawozdana z efektóWtej
metody'Jak Wiadomo,n e r.ożna
kojarzyć
f sobapsa isuk, gdysuma
ich ZW przekracra2OO,a zatem,gdy
prognozowane
$yn ki dysplarj u po
przekraczałaby
tomstwa
średnia.
przelMimobardzo rygorystycznego
strzeganiatychzasad(niestosowanle
siędo nichpowodujenie uznaniemio.
szcze.
tu inie wydanierodowodóWd|a
miczołowych
ho
niat)We|użnanych
dowcóWjest nieco rozczarowanych'
Nie zawsze kojarzeniepsóW i suk o
ZW owocu]edo'
niskichWartościach
et eń itakim
bryrniWynikamiprześw
samymiWartościami
ZW u potom.
stwa' Pojawiasię równieżnnesymp.
tomatycznezjawisko.Wraf 2 i|ościa
kryćwaność
ZW po|epszasię' szcze

gó|nieu reploduktoróW,
które na po
p
War.
czatkum alyZW Tzekracfajace
glan czną10o ajednakwie|ez
tość
ch potomstwama dysp|af]ę.
0dnosfącsiędocałejmetodyz pełnyrn
respektem i podziwiająctrud
poduwagędanych
bogactwobranych
nie sposób jednak Wytknąćtej
meiodziepodstawowegobłęduprfy
zbieraniudanych'otóż zupełnienie
sięWstatystyceujemnych
uwzg|ędnia
eń na
wynikóWwstępnychprzeświet
7
9
mlesięcy.
A te
dysplazjęWwieku wstępne prześW
et|eniastałys ę
obecnie prawie że śWiętaregułąw
trudnejsztuce hodowliowczarka
wjak m celu
n em eckiego,
Wiadomo
dokonywane są te wstępne
przeświet|enia.
Aby móc jeszcze
napra\łić błędy Wynikajace 2
Walunków środowiska'Te błędy
możnanaplaWićty|kodIa stanóW
lekklejijak ja to narywamlekko
medycyna
śledn
iejdysp|azji.
Dz]siejsza
dla zwie|zątz|a Wie|espec},fikó!ł,
powodujących
szybszenarastanie

tkankichrzęstnejwpełniającejIukiw
nle W każdym
stawie' oczywiście
Wypadku
s ę to udaje'Nie mniejjest
to dodatkowapomoc Walunkołn
środowiska,
którastawiapodznakem
plzyjęte
zapytania
zalożenie,że
ogó|n]e w środoWiskuwarunki
dogodneniwe|ują
się z warunkami
niedogodnym
i' biorącpoduwagęd uzq
i|ość
zwierzqt(a o takiej' przy iczbie
prawiepół miIionamożemymóWić).
Ta pomoc w oczywisty sposÓb te
warunk środowiska
fałszuje,
a zatem
uwzg|ęd
nić
Wob|lczenach na eżałoby
dodatkowa n ewiadomą, która
znacznieL]trudniłaby
rofwązanietego
równania.Na dodatek WeWstępnych
prześWietIeniach
natlafia się na
dysp azję ciężka'kiedy to żaden
środe
k fa rmakoIogiczny
n]epornoże.
plześWiet|ający
A żade| z ekafty
wstępn]epsyn]ejestzob igowanydo
prfekafywanla wyników tych
przeświet
eń do centraIiSVZatemte
wszystkie Wstępne dane z
przeświet|eń
pozostajaszarą sferą
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Wa|kiz dyspazjq. Te wynikinie były byłodziesięć,postwlerdzeniu
przezróźneoślodki.
ciężkiej ocenianych
Wiee
nigdy ujmowanew statystykach dysplazjiw tlakcie przeświet|eniaz nich Wykonanychbyło Wręcz
także przed wprowadzenem Wstępnegonigdysię w statystykach niech ujn]e. ]akość techniczna
szacowaniaWartości
hodow|a
nej. D|a nie pojaWia' mimo że były niektórychf nichwołała
o pomstędo
przypomnenia' średnia
dysp|azjid a prześwet|ane, a tym samym nieba.Klawędziekościzacierająsię,
owczarkaniemiecklego,fatem iość spowoduja zafałszowa
nie tych na k|iszypojawiajqsię pamy, a p]es
zWlerzątobc]ążonych
tq chorobą statystyki źmudnychob|iczeń.czy jest ewidentnieułoźony
klzyr'ło'Nic
wynosi około 20 do 25 % cdego istniejemoŹ|iwość
aby ten całytrud, dziwnego,że późniejsłyszysię ty|e
pogłowia.
DanesVpodają
7 9%isą ta ogromna|ośćwkładanych
środkóW L]tyskiWań'Jedynym |ekarzemdo
to dane zafałszowane,gdyżujmują f nansowych w istnienie tego któregomam pełnezaufaniejeś|i
jedynie wynik ostatecznych programu badań nie poszła na chodzi o technicznq czystośó
plzeświet
eń, bez uWzgędnienia marne?Abyn]ebyłotojedynie
zdjęciai jego ocenę
',artpro Wykonywanego
przeświet
eń Wstępnych.
Totakjakby arte'''Wydajem się żetak.Potrzeba jestdr.J' siembiedazWrocławia'
Nie
iśódo |asuna grzyby'kiedyprzednarni jedynienieco konsekwencjioraz n e jest to jedyniemoje rdanle.W elu
plzeszedl go zastęp harcerfy i udawan a' Źe Źycie W państwie ko|egóW,którfy plzeświet|aIi
swoje
powycinalwszystkie muchonroryi demokratycrnymne pozwala na psy w N emczech przed Kórung]em
inne surojatkislomotnikowe'czyż pewre nawet drastyczne rygory.A dokonywało
Wcześniejsfego
możnabybyłowówczasoglosić,
przeświet|en
że as takim rygorembyłabywedługmnie
ia Właśnie
we WTocławiu,
jest woInyod grzybówtrujących?
kon ecznośćplfeŚwietlania na a bynie mieó pŹykrychniespodzianek.
Tej dozy fealizrnubrakujew tym dyspIazję przed odebraniem Zawsze ocena dr Siemb edy
proglame' rodowodu.Drugąmoż|iwościa'
naprawdęWspaniałym
byłby pokrywała
s]ęz ocenaSV.Na początku
opartymna wykorzystaniu
rachunku oboWlazek, spoczywający na działaIności
K|ubu oN w 1997 r.
prawdopodobieństwagdzie na wszystkich
lecrnicach chcia|em,Wrazf R' Kłapkowskim'
podsta\łe
powiadamiana \łprowadzićzasadę, że wykonywaó
reprezentatywnej' weterynaryjnych,
wybranej|osowopróbki szacu]es]ę centrum obliczeniowegosv na zdjęciamogłybyty|kote
|ecznice,
które
wynik ostateczny.
Aletutajw praktyce dysp|azjęo Wszystkichdokonanych podpisząf KIubemodpowiedn]ą
rrie mamy do czyn enia z próbką prześwietIeniach, o
wieku umowę'a jedynyrnoceniajacym
w
reprezentatywna,
d ategoteżwsze|ke prześW
et|anychpsóW i o Wynikach Po|scebyłbywłaśnie
dl' Siembieda,
Wartośc]
zW na|eżybrać pod uwagę stwierdzonych przez eka(zy natomiastewentuane zastrzeżenia
jedyniejako przyb|iżone
W}tycfne,a prześWiet
proi Koper'ja ko główny
ających'Byłybyto dane lozpatr}ĄVałby
nie jako śWietla
ny dIogoWskaz' Wstępne,a e byłlbyone grlntowną specjalistaw tym zakresiew Polsce.
podstawą d|a
praWidłowej M ałoto na ce|u po pierwszejak
Dotyczyto szczegó|ne tychz\łierzatW tym szczegó|nieleploduktorów' nterpletaojiostatecznychwyn ków najWiększezob ektywlzowaniei
które w miarę |ościkryćpo|epszają oceny dysp]azj u owczarków wyrównanleocen zdjęć,ujęciew
jednym archiwum wszystkch
swójWspółczynn
k ZW' ch potomstwo niemieckichw SV,
jestw dużejmierzeWce|ach Po kilkulatachwprowadzen
nab},,!łane
ia nowego WykonyWanych wynikó\ł, co
hodow|anyc h
większość programufwa czanla dysplacjiw sv
umoż|iwiłoby
ich analizę,a takźe
jestwstępne, złeWyniki jestjak wldaćnada !!ieIeWątp
przeświet|ana
iWości. doprowadzen
e po pewnymcrasie do
jakjUżwspomnialem
sa uia]n]ane'
a A jak to Wyg|ądau nas? W obecnej pełnego
ufnaWaniaprzezsV wynikóW
p|acówek
do bafydanychtraflają]edynedobre chw Iijest7 ub8
mających fdjęć na dysp ację wyko|1ywanych
i
' zmniejsza]ąc
\łańość
|iczbowqZW, prawoocenyzd]ęć'A przecieżoprócz ocenianychW Po|sce'Plzeświet
ać
a tym samymsplawia]qcwrażenie oceny,a Wfasadzie przednia na eży ostateczniernożnaby byłozw]erfęta
dobrejgenetycznej
sily reproduktora. plaw dłowoWykonaóto zdjęcie'plfy po ukończeniu12 miesiacażycia'
Niektórzyuwaźaja,
że najbańziej pra!łdłoWymułożen]upsa' N e LJłatWiłoby
to naszym hodowcom
jest
m arodajnym współczynnik
Wtym lestem wpterynarzem,mam jak WystaWcom
moż|iwość
|óWnoprawnej
kwarta|e'w którymdanyreproduktor
Wykształcenie konkurencjina wystawachSV, a w
rozpoczą|swoje krycia,acfko]wieki poIitechnicEne'
pełne
a|eWłaśnie
dIategonie przyszłościumoż|iWiłoby
tutaj może być Wiele zafałszowań Wn]kajac
Wocenęzwracarnuwagęna uznawanienasfychlicencji.Niestety
Wynikajacych,
choc ażbyz braku poróWnywa|nośó
zdjęć' Na ostrośói większośópozostałychczlonków
reprezentatywnej
ewidencjistanóW Wyrazistość
zdjęcia,na prawidłowośćzarząduK|ubumiałalnnezdarilena
dysp|azj]Wśródjego bezpośrednich ułożeniapsa . W ciagu tych prawie ten temat no i mamyto co mamy.A
braci i sióstr z tego samego miotu' dwudziestulat od wprowadzenia przyokazjj:od pewnegoczasu stszy
Pftecież-flożesię tak zllarzyć'że z obowąfku przeświet|eń
na dysp|azję się entuzjastyczne
pokrfyklwania
miotuty|kojeden p]es będfie Wony naogąda]]em
się mnóstwa zdjęó. PrzeWodn]czącego KIubu
od dysp]azji'
a pofostałe,
chociażbyich Robionychprzez |óżnych|ekarzy, Wprowadzeniu
badań DNA' ciekawe
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co z tegoWdz e. Zapewnebędzietak
jak z dysp|azjq,
z którąnajpierwtrzeba
by byłosię uporaćdo końca, nie
mówiąco innychprostszych
sprawach,
a|e o tym w następnymnumerze
czasoplsma,
Wlacajacpo tej klajowejdygresjido
g|ównegotematu' szkoda, że tyle
wysiłkunie da się naprawdędobrze
wykorfystać' Jak się okazuje
pIzydałobysię tu nieco ''szkoły
enerdowskej,,,gdzie każde młode
zWerzęprzedodebraniemrodowodu
mus ało byó w wieku ok' g.ciL]
miesięcyprzedstawionetzw.
kornisji
hodowanej'czy|z reguły
sędziemLł|ub
kielownikoWi sekcj i dwóm
hodowcom.sprawdfanozęby,jądla,

poddawano
długość
włosai róWn]eż
tę młodzieżwstępnym testom
psychicznyrn,
d|a zupełne sulowych
psóW' Nie musia| pies gonió za
pozolantemi chw}taćrękaw'Miałsię
jedynieniecofaó pżed nacierajacym
pozo1antem'
Niestetytakżew NRD nie
byłoobowiazkuanaIzowanlaocen f
et|eńna dysp|azję
wszystkichplześW
u wszystkichpsÓW'
słychaćw sV coraz w ęcej głosów
eniaze sposobuobliczan a
niezadowo
współczynnikazW' N e bez kozery
w e|uz czołowych
hodowcówpr4tacza
słowazałożyce|a rasy' który po
w
nieudanychplóbachwplowadzen]a
atach20 tychocenypsówna punkty
mówł:hodow|ajest sztuką,a sauk

Karbrulnc2

-Wi",:nfu'".T[r'Jl

nle moźnaWyrazićw liczbach
Iiczbach i
można
0b€ c nie Werzekomputerowej
na pewno stworzyókomputerovJy
wzożec psa doskonałego'Poprfez
wprowadzenie
danychz moż|]w
ejak
najWiększejpopuIacjiowczarków
możnauzyskaćw m alę malodajny
wynik'A|ezawszepamiętaćna|eł że
komputer]est ty]koszybko Iiczacą
nrasfynąjjeźe]już Wprowadzane
dane obarczonesą błędemto nie
możnasię spodziewać,że ob|iczony
przeze|ektornikęWynikbędzietego
błędUpozbawiony.

Wiesław Ziemecki

w statystyce

WystaWiono
łacznie1184 psóW Tronje.
a takźeHI]PPYV' Ar|ett,któ.
przy
w
k|asach
użytko
rego
suk,
czym
syn H|LLV' Farbenspiezostał
jako VA8' 0prócz
psóW
i 30 skIasyf]kowany
Wychtestówn]ezdało41
siege{Zuchtschau 2002' która od. suk orazze wzgędówzdro!łotnych niegoHuppymiałjeszczety|ko6
była
sięw dniach6. 8 września
w wycofanow czasie wystawy119. potomkóWna daIszychm]e]scach
potom'
przeanaIi.
otrzymalo Natomiastnajwększąi|ość
Kar|sruhe'Po wstępnym
zatemocenywystawowe
jedyn]e
podaćki|ka
fowaniuch chciałem
994 zwierfąt'
stwamiały:
W2iałem 1. YASKOv. Farbenspiel ' 19
W ana|]ze statystycznej
statystycznych
spostrzeżeń'
Zgłoszono
natę Wystawę
WeWszys! pod uwagępierwszepięódfiesatki 2. GHANDIv. Arlett
- 16
pasterskimi,
poszczegó|nych
(bez
w
k|asach k|as 3' EsKo V. DónischenHof . 15
kich klasach,wrazz
Zatem300 egzemla- 4. DIJXdellaValcuvia
1878 psów i suk' Po laf pierwszy pasterskich).
- t4
od wie|u|at Iiczbafgłoszeńnie |zy zwie|zatco stanowin eco po. 5. WALLACEa. Agrigento - 12
ptzektoczyla
6. BARUv. HausYU
2000. Popatrrmyjak nad 30 % sklasy,fikowanych.
- 10
poszcze.
psóW
potomstwo
Te 3o0
i suk to
Z HOSSv. Larchenhain - 9
wygadałai|ość
zgłoszeń
w
gó|nychklasachw ostatnich4 a. 114 leprodLrktoróW,
z którychWięk- 8. KEVINv. I\,4urrtal
-8
8
szość
miałaty kojednegopotomka 9. NEPTUNV.Bad BoI
tach - ta-b.1.
co cieka' 10. URSUSv. Batu
7
badanejpopu|acji'
Rekordowym
byłrok 1999 w]a' \łśród
reploduktoróW
ma'
v.
Tronje
7
WeWśród
tych
11. ORBIT
domo100 - ecie SV.
jednego
jacych
potomka
12. RIKKOR
v. Bad-Bo
I
1
widaćbyło
za|edwie
Tenspadekfekwencjl
6
takżena wystawchgrup i andów sa tak znanepsyjak FELLoV' Far 13. VITOv. Norswand
organizo\łanych
w ciągucałego benspleljednasukaw kl.U - V17; 14. MACK v. Aducht
-6
jedno- K|MBoV' Mónchberg- jeden pies 15. XANDOR
v. Fortunahof -5
roku.Trudnoo znalezienie
znacznejprzyczyt\y,
nie mnlejwar- w kl. J SG36i RoMEOv- PalLas 16. RAPISupra
-5
TILv. Lechtal;
XANDORv. 17 PAscHAV'd'Jahnhóhe .5
Athene;
to się nad'tymzastanowić'
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
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jako V1, trzecl czwany nie byli wy' ny !ł hodowl francusklej.jego Wła
18. JANGov. FLlrstenberg 5
19. SABERv. SteffenHaus 4
stawiani,piaty,szary,cHAlVP V.Da
ścice em jest Kazach od tego roku
20. IJNToXv. Ducati
"4
kota byłV2'ko|ejnyCHUcKv.d' Lust mieszkajacyjuż W Niemczech;W
przepadłna testach, siódmy
21. DONdl CasaNobil
kLaslejunioróWsuk SG4 ] w k|asie
-3
22. BAXv. LlrisenstraBe - 3
FR|TzV. Farbenspie zostałWycofa- młodzieł suk - sG 4' Jako cieka.
23. ENZOv. Buchhorn
ny ze wzg|ędówzdrowotnych,ósmy wostkęna|eżypodkreś|ić,
-3
że suka
24- f MO v- Berrakasten ' 3
Iie byłwystawiany,dziewiąty sG4 z k|asyjuniorów ANTA V' ben
25. Hagadal"s
AREX
3
GERN4ANoV' Aducht byłV45, dfie. Hańen urodziłas]ę w Peru po ro'
26. ODINv. H rsche
3
s aty n e byłWystawiony.
dz]cachrównieżz tejżehodow|ipe
27 HERosV. Ho|tkómper
see
Zwycięzcamłodzieży LARt]s v. ruwiańsk]ej'
wsze ako opiekunem
3
Batu za.jąłWysokiem ejsce . VA 9, sukijestjużNiemiec.
28. RICKoRv. Arlett
czwany |NDo V' Bi|delchebyłV6, Przytakich wynikach,blorącdodat
29. TACKOv. Gigelsfelsen 3
dfiesiątyR|TSCHIV' Ze |waIdrand ko!ło pod uwagę' że )ak zwyk|e
Jestto niewątp|iwie
aktuana cfo' byłV2a'
Wszyscysędziowiesą Nlenrcamido.
pra\łdytrudnotę Wystawenafywać
łóWkareproduktoróW
stanoW
WśrÓd
suk
f
ub
trfecia
egłego
roku
ąca
25 % Wszystk
ch reproduktorów'w juniorach- NASA v. Hochmoor
Jest to raczej
'śWiatÓWka'''
'GłóW.
pokazało
którychpotonrstwo
s ę Wywa]czyła
VA7, piąta INGA a.d' na wystawahodowlanasv z udzia'
wsród piefusfychpięódziesiątek' BlUnnenstlafśe
byłaV5, siódma łem psów i suk z zagranicy,,'Prze'
c ekaWyjest takżeudziałposzcze. NANDA v. WildsteigerLand VA8. ceż jeszcze nie tak dawno nazy'
gó|nychhodowIi
w rozpatrywanejzwyc ężczyn młodziezysprfed Wa|asię ona.,'sV'siegerhaupt
popuracl.
roku - Rep]titon AMANDA została zuchtschau''.A swoja droga cie
Najwięcej
bo po 5 - cu reprezen VA6' ósma XANA V'd. Zenteiche kawyjestem kiedy hodowcyi wy
tantówmajqhodow|e|
wywaczyla mielsce VAs
stawcyz Woch, Ho andii, Francji,
Arlett,Bed-Boll,Fichtenschlag, WystaWysV.Bundesseger.ZuchŁ BeIgi],szwajcariiiinnych państw
iTrompetensprung
scnall nafywasę u nas popu|ar na eżącychdo WUSV będą mie|i
Po 4 reprezentantóW
mają:
nie śwatówkami, gdyżWysta!!ane dośćtego drugorzędnegoich trak.
Herdersfarm.
HUhneqrab.
sa psyf całego
świata.
A|ejeżeIisię towania i zorganizująŚwiatową
ńoste,moor. Noort,óchsentor, przyjlzećWynikomwystaWypod Wystawę owczarków N emieckich'
Tronje
kątem narodoWości
wysta\łców gdzie tylkojedną k|asęsędziował
Wlesz c ep o3mają:
tych omawranych
300 psóW isuk
będzieNiemiec,a pozostałesędzo.
Aducht,Agrlgento,
Armlnlus,
to okazuje się, że by|o aż 244 wie z innych państw. Prfecieżwła
Batu, Dolomlten,
Niemców'a ty ko 56 obcoklajow. śne !łten sposób organizowanesą
Elzmiindungsraum,
cóW TutajnajIiczniejreprezentowa. wystawyinnych ras' np' bokseróW'
Farbenspiel,
Frankengold,
nl by|iWłosi- 11, następne Fran' Możekiedyśtaka śWiatóWka
odbę.
Flutetto,Ho|tkómpersee,
cuzi - I, Holendrry- 6 orar Szwaj- dzie się We Wlocławiu.Telen sta.
Karanberg,Moorbeck,
carzy iAmerykanie po 5. Jeszcze dionu olimpijskiego
nadajesię do
ZellwEldrand
bardfiej na niekorzyść
obcoklajow tego wspaniale,a organizacyjnie
Trzyz nichto hodowleragranicz- ców plzedstawiająsię okatyw czo. teźchyba da|ibyśmy
sobie ladę.
ne - Do|omiten,
to hodow|a
Włoska, |ówce' JedynieVJjednej k|ase - Mój Bożejak to m o pomarzyć'
podobne jak Frutetto,
a Karanberg młodzieżypsóW wygra|p es będą.
Wiesław Zi'emechi
przy
to irlandzka,
czymte dw e cy Wlasnośc]ą
obcokrajowca- r.
ostatniezalejestTowane
są WN em. landczyka,pjes który pochodfiz
jedczech w Viernheim,gdzieswoje jego hodowlirarejestrowana
ho d owlepro w adzilioba j bra cia nak w Niemczech'l byłato jedyna
jest k|asa,gdzie W pierwszejsiódemce
MartinoW
e' Zastanawiajacy
b rak Wś ródt y ch hodoW|iDe nl zna|afłosię aż 4 obcokrajowców.
NI EM I EGI ( I
schen Hof mimowysokiejlokaty K|asętę sędfiowałznany nam barOW U MES I EC Ż N I K
NI 27
EsKo Wsródreproduktorów'
dzo dobrre p. Frank Gold ust. W
Ajakakarierę
frobi]zwycięfcy
k|as pofostałychk|asachW pierwszych ADRES:32€ 0 0 Brzesko.u| GlÓwackićgÓ7'
młodszych
f ubiegłego
rokuolaz dz esiqtkachpsy zagranczne po
te|'/faxo.14663o363 tĆ' 0602 697 254'
psy |okującesię W czołóWcetych jawiaja się spoladycznie.W k|asie
pytaniadogcżącolek|am]0604 63 54 5a
kas.
e.maI kdoon@lp.p, frupr//www.on,ptu.pl
użytkowejpsów nie ma żadnegoW
juniolówHlLLv. Farben grupieVA, pierwszyjestdopierona
R.d6k.orNacz€ | ny:mgrKlfysftolDobl?ańŚk
Zwycięzca
skład
i łam6ńie:tÓ|' 0604 63 54 5a
spieIupIasował
sięWysokojako
VA8' miejscuV12; W k|asieuźytkowej
oluk:
Bż€
s ka ol c}haWydawnĆfaA'R'
DfiedfĆ,
drugiz tej klasyERASMUSv. Noort suk VA7 i VAg; w k|asiejunioróW
psóW sG10, a sG2 to pies urodzo'
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KlubowaWystawaowczarków Niemieckich

Więcbork2l.22.|x.2oo2

obsada sędziowska:

zbigniew szcześniak: psy:klasa u4,{kowa
Miecryslaw Gątkowski:suki:k|asaużytkowa
otto Kórber.Ahrens(Niemcy,sędzla sv, Kó|meister')jsuki:k|asamłodzleży']un
oróW,otwarta
Albin Majsniar (słowacla);psy:k|asamłodzików,
młodfieży,junioróW,
suki: młodzikóW
waldemar Kosmalski:psy:k|asasfczeniąt,sukiIk|asasfcfeniat
stanislaw Abłamowlcz:psy:k|asaotwana,championów,sukiIk|asachampionów
Eulleniusz Korszet(itestypsychiczne
o. KórberAhrens, A. Malsnial z' szcaśniak, M' Gątl@wskijkonkurencjehodoWane

Nieoficialnewynlki:
Psy. k|asaszczeniqt6.9
1 wo LAK|Rykoń
O,GHAND V,AI ett

Hod,RyszardKondf e a
Wł'RyszardKondfieIa
2 WO oDlN z Niewladomskiej
Doliny
O.LANGUzemeZazrakov
M. KONIzN ewadomskej Dol
Hod'|ialekSzołtysek
Wł'MarekSfołtysek
3 WO NERO z WeselskiejZagrody
0. BARUHaLrsYrl
M. QLllNAzBeroiny
Hod' Bo esławWeseski
W' Bo esławWese|ski
4 WO EGON od Weredyka
O. BRLITUS
z WeseskiejZagrod
Nl'EL z WięcborskiejDo|ny
Hod.Zbigniew
Berndt
Wł'ZbigniewBelndt
5 WO RASEL Asarko Lordana
O.XANDOR
v Fortunahof
M. HAG AsarkoLordana
Hod.Gżegorfokrasa
Wł'MariUszMikosza
6 OB ATOS
O.FANTODe la LoEgiaDeilver
M.GOLDIEv.Aure
ius
Hod. [,4echiori
Wł.AessandroTorresa
ni
7 OB FREtu N4irPol
O.DONUnikat
M. CILLYUnlkat
Hod.MlroslawPietrusiak
W|.Gołębewsk R. BykowskaK'
8 OB ARGOS
O. FANTODellaLoggiaDe Mer
M.GOLD|Ev.Aurelius
Hod.Melchiori
W. AlessandroTorresani

9 OB EIKOz DomuNauczyciela
O.RlKKoRv.Bad Bo I
M' HARARykoń
Hod.PotrGrzędzck
Wł'MaciejKowaski
10 OB ARON Szary Kojec
o' D|XGibałowa
Gófa
lM.NINAz KojcaElbikame
Hod.Krzysztofolech
Wl.HannaSowa
Psy . k|asa młodzików9.12
1 BDB ZORRO Mis-lvlaz
O. LEIFD ha Roven
M.PoLAMslMaz
Hod.WaldemarFederak
W, WaldemarFederak
2 BDB VILLYAlhambra
O.RONNYv.ArolserSchloss
M. H00PPYAlharnbra
Hod.AndrzejPiwowar
W. AndrrejPiwowar
3 BDB JACK z AgiruBohemia
0. TYS0Nv.Fichtenschlag
M, CHERAJa Va Hof
Hod.MojmirSasak
Wł'Mojmirsasak
4 BDB FEDOR PauIIVIat
0. JACXSoNv. Larchenhain
lM.RAN Kadiman
Hod,K rzysztofKalbarczyk
Wł'RomuaIdWęgier
5 BDB CASSIUSCLEY Equus
O.ATHOS
v.HausArenmann
M.ANSCHYEqUUS
Hod'AretaBi ińska
Wł.Bi|ńskaA' Kosmaa B'
6 BDB ETOS ze Stanowego Kojca
o'cL|FRykoń
M. GAlvlAz TonranyskiejZagrod
Hod'Marekstanisławski
Wł.Marekstanisławski

7 BDB VIRAGOAlhambra
0. R0NNYv.ArolserSchloss
M. HOoPPYAlhambra
Hod,AndrzejPiwowar
W. AndrrejPiwowar
8 BDB SYB|RToruńskasfora
0. BARv.d.ostfriesschenTh.
M. TRIXI
DlhaRoven
Hod'Robeńossowsk
Wł'MonikaDab|owska
9 BDB BREK z DrozdaPiasków
O.flMBOv.Messebau
M' NAD ze ska InegoWfgórza
Hod,lv4arek
Drozdowski
Wł.Marek Drozdowsk
10 BDB o|MARz Tuszyńskiego
Lasu
O.A]AXv.d.Rotenlvlatter
M. HossA f Tusfyński."go
Lasu
Hod'G' iM. Gatkowscy
W. TomasrBlaszczyk
Psy . k|asa młodzieży
12'18
1 CzP DOSK JASKO ze Skalnego

wzcó|za

O.QUASToRDolbyBohenria
M. RIAVitaxs
Hod'Geńruda]ureczko
Wł'zygmuntJarkowskl
2 CzP DOSK GUCCIv. d.
Frangschleuse
0. DONdiCasaNobil
M. ALGAv.GrossZunder
Hod.Ingeborg
Xruger
Wł'Friedhe|m
Bark
3 CzP DOSK CHRISz Agiru
Bohemia
O.AMIGOAranWoLA/
ors-Ag
M. FRoNAWolfeand
Hod.ftrlojmirSasak.
Wł'sasak iVargaMarek
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4 CzP DOSK ARKO Wan Hen FCI
O.VITOv.ElSweilerTal
M. JONAWanHenFCI
Hod'HenrykTabaczyński
W. HenrykTabaczyński

5 BDB |wo Eskońo
0. MARCOz Krywlan
M' KESAEskońa
Hod.Małgorzata
Gietka
W. JacekMakowski
6 BDB BRI'JTUS
z DońU Nauczr
cteta
0.YANGO
v.Adelplatz
M.SULIMAWoj'Bas
Hod'PiotrGrzędzicki
W.lwanBezuhlyi
7 BDB OSr\ARPOLoz Peletonu
Skorplon
O.WALLACE
ausAgrigento
M.KATIAsarkoLordana
Hod.H eronimGuborow
Wł.JacekKuIiński
Lasu
8 B0B MAGz Tu8zyńsk|ogo
v.Ducati
O.UNTOX
Lasu
N,4.
L|zAz Tuszyńskiego
Hod'G' iM. Gatkowscy
Wł.AdamGatkowsk]
9 BDBALANKonIn-WaNa
qJUMBOAnimar
M.AlvllCARanczoN/oresa
Hod'DorotaWłodala
Wł.DorotaWłodara
10 BDB DAKARWllczyKlan
O.VITO
v.El3weilerTal
M.lslD0RAv.Frankengold
Hod'Mleczysław
Kowa|czuk
Wł.Mieczysław
Kowa|czuk
Psy-k|asaJunlorów18.24
l CzP DOSKNADIRKonecolds
O.ZELLOv.d.Steinh?gerquell
NI,HANNYFramatoCS
Hod.Zdeneklvlasojidek
Wł'Flantiseklvatous
2 CfP DOSKGAMBOTexa
O,ATANWoJ.Bas
M.NlxlAcerAureum
Hod.JerzyFalisz
Wł'']erzy
Fa]isz
3 CrP DOSKLAGOv.d.
HolrhelmerLlnde
O.EMORv.Schimmelberg
HolzhaimerLin
M.JADEv.d.
Hod.HorstSchuder
Wł'Karo|Jed|ovsky
4 czP DosK JAoK Rykoń
0..lUMBOAnimar
|V'RENIRykoń
Hod.Ryszard
Kondziela
Kościuch
W' stanisław

I

5 CzP DOSKAMIGOv. Arkona
lV.PENNYv.Holzheimer
Linde
Park
Hod.AndrzejWoda
Land
O.LEOv.Bauhofer
TaI
lvl.YESSIEv.Essweiler
Hod.DariuszMakarewicz
Wł'Dariuszl\4a
karewicz
6 DOSKPENDERv d. OstfriesischenT
O.BARv.d.Ostfriesischen
Th
M.JUKYv.
Pendler
Hod.Hinrich
Meinen
Wł'MarekLasocki
7 DOSKLESKOr Nlewladomskiej
Doliny
O.NORlSv.
Gloria
dei
M' AFRAzeska|negoWzgórza
Hod.MarekSzoltlsek
Wł'Jan
KarpiIiński
8 DosK W|Toz Pałuck|eJ
Baszty
o' ATLASzWięcborskiej
DoIin
M.PALMAzBeroliny
Hod.ZygmuntGorzycki
Wł'zygmunt
Golzyck]
9 DOSKGILDOre Skalnego

wzEó|za

DolbyBohemla
O.QUASTOR
M.MANDRA
zeska|nego
Wzgórz
Hod.GenrudaJureczko
Wł.Kzysztofżyrek
lvavlc
10 DOSKPANATAN
O.YASKOv.Farbenspiel
lvl.AFRASchreidon
Hod.AdrianDobrzański
DobrzańskiK
Wł.H.Neugebauel

4 CzP DOSKASKO Mavlc
o' y!ĄN
DoRv'Tronje
Nl.LADYv.Nieuwlandshof
Hod.Adrian0obrzański
Wł.A.iK' Woźniak
Dobrzański
K'

Psy- k|a6aotwańa
1 CzP DOSKCZICOz Kojca
Elblcamo
O.PlCoDolbyBohemia
M,Y0KOz KojcaElbicame
Hod.l\4arekBachólz
Wł'Mirosław
cieś|ak
2 CzP DoSK IGORTarnokore
Preussenblut
O.W|TOv.
Abibi
M.ESC|Adell
Hod.Meszaros

3 CzP DOSKDELOSSadeckie
Lasy
O.TlLv.Lechtal

5 CzP DOSKDEESMavic
o' yńNDoRv'Tronje

a3

oWUMEs|ĘczN|K|ltż1 LlsfoPAD2002

M.AFRASchreidon
Hod'AdrianDoblzańsk
Wł'M' zychDobrzańskiK.
6 CzP DOSK ADOR Satysfakcja
FCI
o' PAscHAV'd'
Jahnhóhe
M. PRIMASatysfakcja
Hod.lwonaRzuchowska-Strz
W. AdamStrzelecki
7 CzP DOSK DAST|Satysfakcla
0. ESKOv. DAnischenHof
M. PALMEodieksa
Hod,lwonaRzuchowskastrz
Wł'MarekTkacz
8 CzP DOSKGENORAbakus
O.NlCKv.BurgBismarck
M.ADIDobrydzień
Hod.RyszardKondzlea
Wł'RyszardKondzie|a
9 BDB N|Ro z Mlzygłodu
O.WlN4
v.Noricum
M' PATT|zlvlrzygłodu
Hod,RomanKurbel
Wł.Janusz
Mackiewcz
10 BDB RlKlWoj-Bas
O.KASTORv.Sironabad
[4.LlLlWoj-Bas
Hod.Wojciech
Pustelnik
Wł'lrenaWypiorczyk

M. NIKKAKolorado
Hod.M. iR. Szmyd
Wł'M' iR' Szmyd

3 WD ATHOSv. Haus Arnemann
O.ATHOSv.Hambachtal
M. HASELv.d.Dreeckskoppe
Hod.ErnstArnemann
Wl.Zdz slaw Boratyn
4 WD ATAN Wo]-Bas
O.HOSSv.Brachttal
M, BIRAWoJ.BaS
Hod.WojciechPustelnik
W|'KrfysztofKamińskj

psy " k|asa użytkowa

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

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

2 WD KEVIN Matador
O.XANDORv.Tronje

6 WD LARY v, Kronensee
o. HagadahlsAREX
lvl'QlJINIV.KroneuŚee
Hod.WalterEgeman
Wł'KrzysztofFijalcfyk
7 wD GRAF Satysfakcja Fcl
0. GAMBOKratmosens
M. PALMEodZeksa
Hod,lwonaRzuchowska-Strz
WlóbeI
W]'Zbign]eW
8 WD IGORz Beroliny
O. RoYv. d. Rotten[,4atter
M. KUDlEv.Trienzbachtal
Hod.WojciechTurkiewicz
Wł.R}szardMalczak
I WD YIJGOlvll$lvaz
O, PlROLv.Kronensee
N4.NARAr Berolny
Hod,Wa demarFederak
Wł'DorotaPankiewicf

10 WD BRTJTUSz Weselskiej
z.agrody
O.R CKORv.Arlett
M.QUlNAzBeroliny
Hod.BoleslawWeselski
M' Bo esławWese|sk
Psy. klasa championów
1 DOSK WITOPreussenblut
O.Shantos/'ĄNO
M. GIJNDANAPreussenblut
noo,
Wł.MariuszKęsickl
2 DOSK HERLIES Lestes
O.CHlKOv.HoltkamperSee
lvl.ASTRAzFarnejDoliny
Hod.A.iZ.
Bagrowscy
Wł'HenrykZiołkowsk
3 DOSK HlRo v Arlett
O.EROSv.der LLrsenstrasse
l\,1.
XTRAv.Ar ett
Hod,lvl.Van
Dorssen
Wł'Mirosławcieś|ak
suki-k|asaszczeniqt
1 W0 ElVl z Domu Nauczyciela
Bad-BoI
0. RIKXORv.
M. HARARykoń
Hod'PiotGrzędzicki
Wł'PiotrGŹędzck
2 WO oLA z Niewiadomskiej
Dolany
O.LANGUzemeZazrakov
M. KONIzN ewadomskej Dol
Hod'Mareksfołtysek
Wł'Mareksfołtysek
3 WO LAMIAAfdelia
O.MAXz Krywan
M. ELlArdeia
Hod'P otl Bożko
Wł'P otl Boźko
4 WO OKSA z HodowliMistrza
Jana
O.lGORv.d.
Heinbuche
M. IRAz HodowlllMistrzaJan
Hod.JanAntczak
Wł.Zbigniew
Idziak
5 w0 ANIKA SzEry Kojec
o' D|KG bałowaGóra
lv4.NINAr KojcaElbikame
Hod.KE\,sztofolech
Wł'Sebastan
o|ech
5 WO PALOMAz Niewiadomskiej
Doliny
O.LANGLlzemieZazrakov
M' AFRAzeSkaInegoWzgÓrza
Hod.MarekSzoltysek
Wł'MarekSzołtysek
6 WO CHIPSYWEE
O.VAXz Berollny
M. UNGANAT
Beroliny

F
Ę

Hod'Władysław
Dudziński
Wł.Kr2ysftofBańnik
7 WOMALWAKEmiennaTwierdra
O.BRUTUSz Weselskiej
Zagrod
M.JUTAKamiennaTwierdza
Hod'zbignieW
szcześniak
Wł'Leszekspychała
8 W0 SHAKIRAGramitodaWolf
O.FLAXv.Holtkamper
See
M.INKAN4avic
Hod.G.iM' cieś|ak
Wł'G' IlM'cieś|ak
I OB GLORIASamochodowa
Atejg
o. ATLASz Więcborskiej
Do|in
l\,'1.
C0RSAKamiennaTwierdra
Hod.zdfisławŁukasik
Wł.MarekKqko|ewski
10 0B MlLl f\amlenngTwlerbre
O.BRUTUS
z Wesetskiej
Zagrod
M.JUTAKamlennaTwierdza
Hod'zbigniew
szcfeśniak
Wł.M. Paradowski
Ka|inowski
K.
sukl'klas6młodf|ków
1 BDB PAXIltunstar
0. FLAXv.HoltkamperSee
M.XlLlzAgiru
Bohemia
Hod.Andrzej
Winek
z log góNlE ze spręcowa
0. XORXv.d.Leiegegend
M. HIRACHI
v.HoltkamperSee
Hod'NorbeńPaImowski
Wł.NorbenPaImowski
3 BDB |NEzz ToJgńskl.goLasu
O.VAXzBeroliny
M.FUGAzTrojańskiego
Lasu
Hod.zbignieWstępski
Wł.KrzysztofXa|balczyk
4 BDB FINALlchtetal
O.RICKoRv.Artett
M.BESSv.Lechtetal
Hod.SteffiKUlbel
Wł.JoannaKajak
5 BDB)(ARTA
vonder
MaxlmllllansQv6
O.VANTOR
V,Batu
lM.TITANlCAurelius
Hod.Melchiori
Wł.A|essa
ndloTolresa
ni
6 BDB BETTIBemar
O.LARRYv.Zirndorfercauner
M.SELAzWeselskiej
Zagrody
Hod.|VarekWałdrąg
wł.Norbenciechorski
7 BDB URSASatysfakcjeFCI
O-QUARTZ
deiTemplari
M.PRIMASatysfa
kcja
Hod.lwonaRzuchowska,Strz
Wł.|wonaRzuchowska\st2
8 BDBJENYzAgITu
Bohemta
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O.TYSONv.Fichtenschlag
M.lslDoRAv.Frankengotd
lvl.CHERAJa,Va
Hof
Hod.Mieczystaw
Kowatczuk
Hod.MojmirSasak
Wł.Mieczysław
Kowa|czu
k
Wł.sasakiP|esaTomas
10 BDB DERAv. Hauscalll
9 BDB BRENDAz DrozdaPiasków o. PAscHAV'd'Jahnhóhe
O.Zll\,4BOv
Messebau
M.MLENv.HausGalli
lll NADIzeska|nego
Wzgólza
Hod.OndrejJesensky
Hod.MarekDrozdowski
Wł.o' JesenskyDob2ańskiK.
Wł'RobeńLepławy
10 BDB MNKA r Weselskiej
suki.k|asaJuniorów
zagjody
O.IGOR
v.d.Heinbuche
N4.ASTRAz Weselskiej
Zagrod
Hod'BoIesłaW
WeseIski
Wł.Bo|esław
Wese|ski
sukl. k|asamł'odfieży
l CrP DOSKFABIASamochodowa
Aleja
O.BARv.d.Ostfriesischen
Th
M.CORSAKamienna
Twierdza
Hod'ZdzisławŁukasik
M' zdzisław
Łukasik
2 CrP DOSKDtrrv, HausGa l
0. PAscHAV'd.
Jahnhóhe
It4.
KALENv.HausGalli
Hod.0ndrejJesensky
M' o. Jesensky
DobżańskiK'
3 czP oosK YAR|zo spĘcowa
o. olEco fe spręcowa
lV.HIRACHI
v.HoltkamperSee
Hod.NorbenPalmowski
Wł.Mirosław
Gl4/wac.
4 czP DosK JEss|sądeck|o
LACny
O.ENIOR
v.Schimmetberg
M. PENNYv.d.
Holzheirner
Lin
Hod.AndlzejWoda
5 cfP DosK E|VMAsz€ . |and
O.VITOv.El3weilerTal
N4.BRlTASzerland
Hod.Andrzej
Szerard
Wł.AndEejszerard
6 cżPDosK AR|AE|ldon
O.HOSSLarchenhein
|V'EL|z Więcborskiej
Do|iny
Hod'Dominikszymański
Wł.Dominika
Janka
7 BDB PATIzPeletonuSkoeiona
0. WALLACE
ausAgrigento
M. XATIAsarkoLordana
Hod.Hieronim
Guberow
Wł.Heronim
Guberow
8 BDB z|NAf PałUckiej
Baszty
O.YELLOv.St.-N4ichaels'Berg
N/.PALMAzBeroliny
Hod.ZygmuntGorzycki
Wt.Zygmuntcorzycki
9 BDB DoY|A
WllcryKlan
O.VITOv.El3weilerTal

1 CzP DOSKoXA lvlls.Maz
O.WENDO
Kadiman
M.POLAMis.Maz
Hod.Waldemar
Federak
Wł'Wa|demar
Fedelak

2 CzP DOSKFOXIMaserau
O.W|TOv.
Preussenblut
M.JOLAWildsteiger
Land
Hod.Luboslvatuskovic
Wł.LubosMatuskovic

3 czP DosK ER|KAAstańa

O.FARRASv.Kirschental
M. BAIS
Hod.N. Gorevaia
Wł'z.M' shklialova
4 CzP DOSK PALIVEMavic
O.YASKOv. Farbenspiel
M.AFRASchreidon
Hod.AdrianDobrfański
wł'A' Wyciś|ak
DobrzańskiK.
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5 CzP DOSKPUIIAMavlc
0.YASK0v.
Farbenspel
M.AFRASchreidon
Hod'AdrianDobrzański
M' D'Petrowski
DobrzańskK'
6 BDB JosTARykoń
O.JUMBOAnlmar
M.RENlRykoń
Hod.Ryszard
KondzeLa
Wł'Ryszard
KondzieIa
7 BDB FLo sfora Kłańca
0. URSUSausAgrigento
lr4'READYsfora
Kłańca
Hod.lazimierzsalamon
Wł'Xazimierz
saIamon
8 BDB WINONAAsarkaLordana
0.lMlKOv.
Alexyrvo
Hof
M.GAB|Asarko
Lordana
Hod.Grzegorzokrasa
Wł.Mańaokrasa
SantanderFCI
9 BDB SABATINI
O.HOSSv.Brachttal
Fcl
l\4.MONASantander
Hod.NlarekJuchniewicz
Wł.Marek']uchn]ewicz
10 BDRKAMAr Weselsklel
Zngrody
DoIin
0' ATLAsz Więcbolskiej
zagrody
M.zlNAz Weselskiej
Wese|ski
Hod.Bo|esław
Wł'Dominikszyrrański

o' RACKERv.d.Kónigsgarde
M. ZANCIAv. BierstadterHof
Hod.RidigerMai
W' RyszardBoźewski
2 CzP DOSK JoSTA f\amienna
Twiedza
o. JĄNGoV.Fi]rstenberg
M. ALAsXAzWięcborskiejDoI
Hod.Zbign]ew
szcześnlak
wl, lwonaRzuchowska-strz.
3 CzP DOSK MEGI Rodiaz
O.ANTONAbakus
lM.NANARodiaz
Hod.PiotrSzkalski
Wł.JanuszTarczyński
4 czP DosK ABRA WeńikaI
o.JAG0 v.d.Wolfsburg
Lą
M' 0RWEoAz Ma achitowej
Hod'DariuszBy|eń
W' DariuszByłeń
5 CzP DOSK DESSA Mls'Maz
Park
o.61LDOv.
Robinson
lvl.POLAMis'lvlaz
Hod.Waldemar
Federak
Wł.WaIdemalFederak
6 CzP DOSK SASKIA v Goldenen
Zwelg
O.VlTov.d. Noriswand
Land
M. lRlNAv.Wlldsteiger
Hod.FranzWalt
M. BeataTrachanowicr
7 DosK ALFA Kon|n'Wańa
O.NoTESAldo
M. AMICARanczoMoresa
Hod.DorotaWlodara
Wł'AndrzejPrzyby|ski

Suki-klas6otwarta

1 CzP DosK PILARv Blerstadter
Hof

8 DoSK VINETAv. Fourniermuhlenbach
Th
O.BARv.d.Ostfriesischen
Fournlermuh
enba
M.PALMEv.
Munster
Hod.Hermann
Wł.]oannaDomańska
9 DosK N|x|ze splęcowa
O-FLAXv.HoltkamperSee
I/.HIRACHI
v.HoltkamperSee
Hod'NorbeńPaImowski
Wł.BeataKusik

10 DOSK ANSCHY Equus
O.W N4v,Noricum
M. ORKANAz KojcaColi
Hod'AnetaB Iińska
Wł.Aneta
Bi|ńska
suki'k|asa użytkowa

1 WD EVI Mis-Maz
0, BAlKv.Domenca
lvl.ROMAzBeroiny
Hod.WaldemarFederak
W. J. Falkiewicz
W.Federak

2 WDAFRASchreldon
O.KASTORv.Amur
M.KARlNAzGentu
Hod'c' Mańn
Wł'Krzysztof
Dob|zański
3 WD DONAFormacja
O.SAMN,4O
Fiemereck
M' FARAz KojcacharnpionóW
ka
Hod,FranciszekCzerwon
Wł'ZdzisłaW
Boratyn
4 WDANETTTIamI
0.NlCKSaurus
M.DA|SYSaurus
Hod.lvlilanTlach
Wł'Mar]usz
Kęsicki
5 WD SABR|NAf Tuszyńskiego
Lasu
O.BAlKv.Domenica
Las
M' JAGoDAzTuszyńskiego
Hod'G' iM. Gątkowscy
W' RobeńPietraszewski
6 DOSKMlKlv.Batu
Hof
o' EsKoV'Dónischen
M.NlKlv.Batu
Hod.ErichOrschler
Boratyn
Wł'Zdzisław

7 DOSKLEILAAnarchiaBox
O-ZARv.Reusch
M.JALKAAnarchia
Box
Hod.LuizaNi/sson
suki-kIasachampionów
l CzP DOSKETNARychan
0. ROYv.d. RottenMatter
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M. MORAJaskier
Hod.Andrzej
Hedrych
Wł'Władysław
Paprocki
2 CzP DOSK XlLt z Agiru Bohemia
park
O.GlLDOv.Robtnson
M. TosKA Hańis
Hod.M. Sasak
Wł.WinekA'Dobrzański
K.
3 CzP DOSK CORA Ardetia

O.LORDv ceorgVicktorTL/m
[,4.
DORAzKrywan
Hod.PiotrBoźko
W. Piotl Bożko
4 OOSK DIORAtltis-t{as
park
O.GlLDOv.Robinson
M. P0LAMls Maz
Hod.Wa demarFederak
Wl. WaldemarFederak

Regu|aminHodow|iPsów Rasowyclr
l. Przepisyogó|ne

2.Zażqd GłóWny
ma prawoodmówió lll. Kwalifikacjehoatowlane
zarejestrowania
przydomka'podajac
Regulanr]nHodowiiPsóW Rasowych hodowcyprzyczynę'
Do kwalifikacji
hodowtanych
raticra
wprowadfas|ę na podstawies 28 3. Przydomekotrfymują
Wszystki'. s|ę oceny z wystawi ]nnychir.prez
pkt 10 statutu fwiqfku Xyno]ogicz szczeniętapochodzace
z danej ho
l(ynologicznych
organizowanych
negow Po]sce,fwanegoda|ejzwląz. dow|i'bef Wzg]ędu
na rasę.
prrezwszystkieorganizacje
rrzesrone
4, Brakrarejestrowanego
prrydomka w FCl.
52
unIemożiwia wydaniemetrykd|a
HodowIapsóWrasowychprowadzona szczen
ąt'
lVSukahodowlane
przezcfłonkóWZWązkujesthodoWlą 5. Nafwępsa piszesię
dużymiIitera.
s1 0
amatorska.
m faśplfydomek
małymi,
np'SMoK 1' Do hodow|i
dopusfcfasię sukę,
'
pr4Tdomek Ktolaspełniaponiżsfe
z Kordegardy,
Prinra.lUNO.
oraf inne'za.
Celem hodowtljest doskonaenie hodowlanymoźebyó pisanypŻed
Iub t\i]]erdzone
przef ZarzadGłównyWy.
poszcfegolnychras psó!! pod Wzg|ę po nazwlepsa'
co usta]asię przyleje
mog|.stanowiącefałqcznik (nr 10)do
oem cech fizycrnych,psychicznychi strowaniuprrydomka.
nrnrelszego
regutaminu:
LJŻytkowych
z uwzględnieniempod
s8
wymogihodowtaneza
lDodatkowe
slaw naukowych.
1. Przydomekhodowlanyzare.jestro- rwIerdzone
przezzG zKWą oboWiqfu.
s4
Wanyprfef zarzad Głównyjestchro jqce od 1'|'2003
Hodow|ępsóW rasov/ych
W Po|sce n/ony,Po zatwierdzeniu
przydomek .wynikbadania
na dysp|afję|A,
B
ukierunkowuje
zarządGłównyZWiąz moze byó zmienionyW Wyjatkowych
psycf]Icrne
testy
l(upoprzezpowoływane
prfezsiebie: sytuacJach'np'' jeżeliW zatwierdfo.
- wyszkotenre
lpol (ur.po3O.Vl.20OO)
GłóWnqXonrisjęHodowIana,
oddzia. nej Wersjinie możebyć zarejestro. przeg|ad
hodowIany
łyZwiązku
]l{|uby
Ras'
wanyw FCl.
.dobrowolnie:]icencja j próby
Wtrzy.
s5
2' Hodowcamoźe,za pośrednict\iJem
Hodowcąjest członekzW azku, pro. zarzaduoddf]a]u'fgłosić
sWó]prfydo. a)jest?arejesvowana
wzWiazkuolaz
Wadzacyhodow|ę
naterenieRĘ zgod- mek do ZarzaduGłóWnego
w Ćeu Wp|sanado Po]skiejl(slęg Rodowo
nie z prrepisamininiejsrego
Regu- wp sania go do ]\,4|ędzynarodoweEo
dowej(PKR)|ubKsięgiWstępnej(KW)'
|amnL]'pos]adającyjedną
|ubWięcej Repeńorum PlzydomkówFcl.
b)ukończy|a
18 nriesięcy'
z Wy]ątkiem
suk trodowlanych
oraz zatwierdzony 3' PrzydomkiuznaneprzezFcI maja ras
wyrnienionych
w S 10 Lrst.2,
prrydomekhodowlany,
prerwsfenstwoprred przydornkaml c) ufyskala'po
ukońcfeniu15 mie'
s6
zare]estrowa
nyn-ri
Wyłącznie
przefZa
s]ęcy'
W
dowo
nej
k|asie'od co naj.
Nadfór nad przestrzeganiem
Regua. lząd Główny'W rafie protestL]i na mnlejdwóch
sędf
ów'
trzyocenydo'
mrnuHodow||PsóV/
Rasowychna eźy życfenieFC| prfydomekkra]owyzo
skona|e
lub
baldzo
dobre'
wB7m]ednq
do za|zadu GłóWnego(za pośre. staniez|ikwidowany,
jeśliokażes ę na !'Jystawienriędzynarodowej
lub
dnictwemGłóWnejKomis]]Hodow|a roentycrnyz prrydomkiem
Lrrnanym
nej)i za|ządówoddziałów
zwiqzku|za ptzer FCl.
2. niedotyczy0N
posrednctwemoddziałowych
Komi 4' Właścic]e|
przydomkama plawo 3' Kierowniksekcjl (Prf
ewodniczący
sjlHodowlanych).
wf|ąĆna Wspó|nikapełnoIetniegooddf iałowej
(omisji HodoV/lanej)
po.
ll. Przydomka
hodowlane
członkazwiafku' Przedstawiciestwo tWierdza
spełnienie
przezsukępowyż
s7
takiejspółk należydo właścicie|aszychwynrogówpoprzez
adnotac]ęw
1' cfłonekzw]ązku,rofpoczy|a)ący plzydomka.
rodowodrie:,,SUKA
HODOWLANA"
prowadzenie hodoWIijest
zoboV/iąza 5' NowyWlaścrciel,
po przejęciuho. Wrafz oatą,im]ennąpiecfęcrą
osoby
nyWystqpićo zatwierdzen
ie przezZa. dow|i,możezachowaćprzydomekW dokonujqcej
wpisu' piecfęciąoclclzia
rfad GłóWnyprzydomkahodow|ane 0rodzedzledziczeniaIubza pisernna
łuorazpodpisem.
suka ufnana.jest
go' Przydomek zgłaszasię fa pośrec]. zgodą poprzednlego
hodowcy' po' fa nodowianq
od
datydokonania
po'
nictwemZalzaduoddziałunaformu: twIer0zonąprfez Zalzad
GłóWny wyższejadnotacji'
arfu (Wfór.za]'nr 1)w dwóchegfem. Zwrazku'W przypadkach
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dow|anana podstawjeadnotacj ho
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ospeł
skujetaka
suka,o ie poprzedn
s14
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ho. rownikasekcjiw swoimOddzialeo
dokumentacji
na da|szeużywanie
do hodoW|suki, międzyoddziałami
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spełniaponiźszeoraz nne' zatwier. możeWnioskować
ktd
dzoneprzezZarządGłóWnyWymogi' lu o zawiesfenieuprawnieńhodow. h)poddaószczeniętatatuowaniu,
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wymogi
hodow
ane
Dodatkowe
I
tWeldzoneprzezZG zKwP obowiąfu gań zawartych!! niniejszymRegu|a. dzonymw Oddzlae, oddze ne dla
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Biula oddzia.
(wfór.zał'Ir 2)' ajej odcinekzłożyć
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Xornisj Hodowlanejkontro|ęwalUn. kumentaclipsa/suktpo numerzerokÓW utrfymaniapsa jego kondycji' dowoduzagranicznego,
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w prawach
s23
cflonka, pos adane przef niegopsy/
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przeg|qdumiotu oraz potwierdfenie ,,duplikat".
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nam dorównywaó.
2-3 |attosięmy|i.
sam Wesf' i|ecza.
KASIA- absolwentka
AE,dziewczyna sutypoświęc
łeś'
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(ańgie|ski, K: lle czasupośWjęcasz
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lfyłwłaścicle|.
psanp.
TrudnoszkoIić
M: W tym rokunie miałem
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