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Kiedy ktyć sukę?

Metody wyznaczania okresu płodnego

Tah ocenic '  h]edy nadszedł na]

l  W].śc wszy moment Wy]azdu

' 

z naszą U ubienica do reprodL]k.
łóra? Wle|U hocJowcow uwafa' ze to
przecleż oczylviste . naj ep ejw 11:L3
dniu cieczkiIUb kierującs ę zachowa-
niemsukr ewentuaInych psów sam.
cóW \łspółza m ieszkującyc h f rodf ną
ub koczujqcych pod dorrrem' ]eże
suka jest prfypadkienr ks aźkowym,
to taka ocena wystarczy itermin zo-
sta n ]e o kreś|o ny trafn ie' Golfej. jeże.
|i po ki|ku próbach hodowca n e ufy.
skażadnegom otu . badź to prfef brak
akceptacjisamca prfefsukę ub pżef
tzw. ,,puste" krycia. W naszej prakty-
ce spotka|śmy się ]uż f sL]kanr '  któ.
re na eżało kryÓW6 dniu c eczkioraz
z takimi '  które okres płodny miały W
3F.38 dniu od pojaw en a s ę pierw.
sfego klwistego Wyc eku' cfęstofda.
rzają się suki, które maja bardfo sła.
bo !łylażone objawy c eczki bądź ta.
k e. które przez tydz eń krwawiły, po
cfvm . rob ły'' sob e dwutygodniową
plzerwę, al]y po tym cfasie kontynu.
ować cyk|' cfasam reprod u ktor m iesf.
ka na drugim końcu klaju (ub rzadziej
w przypadku ogaróW igończych. Eu.
ropy), a my n e rf amy czasu na kr lku-
dn owyWyjazd' który W dodatku może
nie przyn]eśÓ u pragn ionych szcze n ąt'
D atego tak Ważna jest świadomość,
ze można ocenić' kiedy u sUk Wystę.
puje okres p]odny . r.oźna to Wyko

naó W coraz więksfej i|ośc lecznic w
naszym kraju.
W artyku e tym fostana pokrótce
plzedstaw one metody, które można
wykonać, aby wyznaczyó optymaIny
moment krycia suki.
1. lMetoda statvstvcr na,
Zgodnie ze statystyką Większość suk
fachodz|W ciażę' jeże i  będzie kMa
porniędfy9 a 14 dn em cieczki '  Na|e
żyjednak pamiętać' że statystyka po
daje średnią inie nrówl nam o przy
padkach skra]nych, które zdarzają się
częściej. niż nrogłoby s ę to wydawaó'
No i nasz u ubiony przyklad statystycz
nie rzecz biorąc' właścicie f psem na
spacerze r|ają średn o potlzy r]og '
2, lv4etoda bio ogicrna.
ol]serwując zachowanie suk i zn]ia.
ny zacr]odzące W ze\iJn ętrznych na r2ą.
dach p|c owych nrożna z dość duża
skutecf nością okreś|ió zb| żający się
płodnyokles' Wyc ek f krw stego zmie'
n a s ię na corazjaśnie]szy, przypom.
na]acyWyg|adem popłuczyny z m ęsa'
a suXa zacfyna ]nteresowa. się psa.
mi' Krycie następuje po zaobser\iJo.
Waniu Wyraźnego odruchu to erancj i

3- Pom ia r oDorności ś|Lrzu oochWowe.

W hand|u moźna spotkać się z tzw'
e ektron cznym wykrywaczem rui, czyl
aparatem Bramińsk ego. Prfy ]ego
pomocy można zm erzyć oporność

da d agnostyczna przychorobach na
Izadu lodnego. Lekarz Weterynaril pG
b ela wymaz f pochwyWłaśc wej, od.
ciska na szkiełku, barwi pleparat i
ocen a pod m kroskopem widoczne
komólk] '  W czasie IulW Wymafie ob.
serwujemy kornórk powielfchowne
(fot '  1). gdy wśród nich ok' 90% sta.
now q komórki befjadrzaste, bądź
eozynofiIne' sLlka nadaje się do kry'
cia' Przy pomocy tą metody rnożna
również potwierdfić klyc e !eże|i ho.
dowca n ejest pewny, cry doszlo do
kopu|acj i) .  Wymaz na|eźy poblać jak
najszybciej, naj epiej do 12godr n od
przypuszczalnego kontaktu suk z
ps€m' Potwie rdfen iem jest zna Ief e.
nie V/ Wymaz]e p emr kóW.
Bada n ie cltologicfnejest testem szyb
kim, mało nwazyjnyrń' tanim i cechu.
jącym się duża skutecznością' pod
warunkiem' że osoba ocen ająca wy.
maz pos ada odpowiednie dośW ad.
czen e'Wprfypadku wątp iwościmoż.
na zastosować inne techniki ,  jak ba'
dan e poziorau progesteronu, czywa'
glnosKop|ę'
5. Testv hormonalne.
W codfiennej praktyce najczęściej
Wykonuje się pom al plogesteronu W
surowicy klwi. lMożna to wykonaó W
aborator um lub na m ejscu v/ leczni
cy' przy pomocyszybkich testóW. ogra
nlczeniem jest czas i cena, badan e
na]częściej trzeba Wykonywać k Ika
krotnie' a n e wszyscyWłaśc cie|e chcą
Wie okrotnego wkłUwania się do żyły'
co wiąże się zgoieniem stresem' W
naszel pra ktyce oznacza my progeste
ron w przypadkach Wqtp]iwych ub u
suk, u których wiadomo,żesa bardzo
bIsko okresu płodnego'
6. Waplnoskoo a.
Waginoskopla oznacza badanie bło
nyś|uzo\łej pochwy przy pomocy en
doskopu' Lekarz na podstaw]e Wyg|a
du fałdów ś uzówki ocenia stadium
cyk|u płciowego' W okres e przedru
jowym' k edy dom nujqcymi hormona
m sa estrogeny.}ałc]y są soczyste, d+
brze widoczne. W momencie, gdy do

I
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ś|t] f u pochWoWego, któ la
zm en|a się wraz z przebie.
giem cyk|u' ]eże ijest Wykony.
wana lako jedyna metoda,
n|es]e ze sobą znaczne ogla.
niczenia'  pon eważ na opór
ś|uzu wpływa wie|ecfynn ków'
przez co często zdarzaja s ę
fałszywe wyn k' Polecana jest
jako badanie uzupe]n ające'
4. Bada n ie cv,toloqiczne.
Badanie cy,tolog czne jest bar-
ozo pomocne zarowno w wy-
znaczanlu oKlesu płoonego u
suk jak lest to cenna meto-obraz z badania cttolagczneEo

. okres póżnej tui (pładny akres)
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głosu doch od fi progeste ro n fałdy s ę
fapadajq, stają 5ię pomalszczone
b ade isuka wchodz w płodnyokres'
lestto metoda bardzoskuteczna,ied
nak n ezblt szeroko stosowana, ze
Wzg ędu na ograniczenia sprzętowe'
nie każda lecfn ca ma w swoim wy
posażer]u endoskop' a jeże|i jest, to
badan ejest najczęśc ej kosztowne'
W naszej praktyce najczęściej moni.
tor ing ciecfki  zaczynamy od badań
c}to ogicznych, po\Ą,ta rza nych począt.
kowo co 2 dni,  a potem nawet co-
df enn e' Jeże isuka ńa być kMa jed.
norazowo, zalecamy w okresie, gdy
Wymaz Wskazuje na zbIiżający się
okres płodny Wykonanie Wag nosko.
pi i  i  badań hormonaInych' ]eźel]jest
rnoź]iwość k kakrotnego powtarza.
n a krycia, wystarczy badan e cytolo-
gicfne.
Na|eźy pam ętać, że znajonr ośó o kre.
su płodnego u suk r]e gwarantuje
sukcesu. często dołaczają s ę inne
cfynniki' które zaburzają nasz sukces
hodow any' Możeto być n epłodnysa.
miec, zaburren a hormonalne, cfy
inne choroby dotycf ace narf adu rod
nego Iub innych narządów' które Wy.
dawolobysię. że z rozrodern nie maja
wiele wspó|nego' czasem potrzebna
jestsaucfna nsem nacja suki' która
mimo odpowiedn ego okresu r ie
chce dopuścićdo s]ebie samca. A cza.
sam]suka dajes ęzaszczen ć, sfczę.
ś|iwy hodowca po potw]eldfeniL] c a.
żyjuż Wyobraża sob e urocze stadko
szczen ąt biegajace po podwórku, a
do porodu nie dochodzi '  okazuje s]ę'
żesuka zresorbowała zarodki ub po
ron |a,
Na szczęście W Większośc plfypad'
kóW' zwłaszcfa w przypadku naszych
rodfimych ras ogaróW igońcfych pol
skich, prob|emy rozrodowe sa przej.
ściowe stosu n kowo łatwe do rofwią.
fania'  Rofsądny dobór par hodow|a
nych, un kanie krycla w b isklm pokre
Wieństw e oddaI niebezpieczeństwo
tego typu prob|emówW przysz|ości-

lek. wet. Majct InEdrden,

dr fu. LoeL Jacek Ingąrden,
gpecj dl b t a rozro du żw ie,f qt,

Klinika Weterynaryjna
..IHERIOS"' MyśI'enice

Warsztaty Kliniczne
,,Rozród Psów''
w Myślenicach.

.n osnące zainteresowan]e
K rozrodem osóww Po sce

|- \ymusta na ekafzach
Weteryna rii Większej specja ifacji
W powyższej dziedzinle. PojaWlło
się W Po|sce dużo cennych gene.
tycznie suk iWzrosła ranga ho.
dowcóW, którzy kryjąc suki naj.
lepszym I europejskimi reproduk
torami' oferu]q W swoich hodoW.
Iach doskonałe potomstwo. o5ią.
gnięcie Wysokiego WskaŹnika
płodności i p|enności w hodow.
ach, Wymaga ścisłej współpracy
z ękarzam] weteryna ri i ' Wymusi
ło to potrzebę zorganizowania
szko|eń specjaIizacyjnych d|a Ie.
karzy weterynarii.
K inika Weterynary.jna THERIOS
W Myś|enicach podjęła temat i
zorganizowała cyk WarsztatóW
KIin icznyc h ' ,RozrÓd PsóW' ' '
Warsztaty rnaja byÓ imprezą cy
k iczną' ktÓra będzie od btĄVać się
w 3 grupach tematycz-
nychr 1. ,,Wybrane za-
gadnienia z therloge
nologi i  (g inekologl i)
suk",2. ,,Wybrane za-
gadnienia z fakresu
ciqży, porodu iokresu
neonataInego psów, i
3. ,,Wybrdne zagadnie
nia z andro|ogii psóW''.
W trakcie szko enia
omawiane są metody

diagnostyczne, ktÓre można za'
prezentować dzięki producentom
i dystrybutororn sprzętu d agno
stycznego. Jednocześnie organi-
zatorzy chcą pokafaó uczestni.
kom' że wsfystko jest w zaslęgu
Iekarza weterynari odgrywajac
ro|ę ',pomostu'' porniędzy Ieka.
rzem a producentern. faprasza-
nisą sprawdfeni Wykładowy, ma'
]qcy szeroką Wiedzę z prefento.
Wanego terratL]. Zaprasfani są
róWnież Wykładowy f dfiedzin po.
krewnych, co stanowi lnterdyscy-
pIinarny charakter WarsztatóW.
Warsztaty KI in iczne ' ,Rofród
Psów''jako cykIzostał objęty pa.
tronatem Krajowej lzby Lekar
skaweteryn a ryj n ej ' Małopolskiej
lzby Lekarsko Weterynaryjnej
oraz Po sklego Stowarzyszenla
Lekarzy Weterynarl Małych Zwie
rzat' PieMsza część' pośWięco.
na biotechnice rozrodu - wyzna-
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czanie okresu płodnego oraz
sztucznej inseminacli suk oraz
diagnostyce i terapii schorzeń
macicy' od była się 5 i6 paździer
nika 2oo2' Ze Wzg|ędu na bar.
dzo duże zainteresowanie' szko.
|enie zostało poMórzone 15 i 16
marca br. spośród wykładoWcóW
gościIiśmy krajowy a.utoMet z za.

kresu diagnostyki laboratoryjnej
. panią prof' dr hab' Annę Win.
l,ljcką, uznanego na świecie en.
dokrynologa - prof. dr hab. An"
drzeja s|ebodzińskiego, oraz au'
tora pieMszego polskiego pod-
ręcznika akademickiego pt. ,,Roz.
ród PsóW'' - prof' dr hab' Andrze.
ja Dubiela.
Pierwszego dnia szkolenia profe-
sor ś|ebodfiń5ki nakreś|ił profiI
hormonalny cyklu jajnikowego
suk.Na tej barie profesor Dubiel
ornóWił powikłania hormonaIne]

antykoncepcjl oraz przyczyny i pa-
togenefę zapa|enia macicy u suk'
Następnie doktor Jacek Ingar'
den przedstawił protokół diagnc
styczny oraz |eczenie powyższe.

,go schorzenia. Pani profesor
Anna Winnicka podkreś|ała ro|ę
badań ]aboratoryjnych w diagno.
styce k|inicznej schorzeń macicy

usuk. Wdrugiej edy
cjitego szkolenia dr
Jarosław cierpisz
powiedział również
parę słÓW na temat

''Interpretacji badań
mikrobiologicznych
u psÓW''. Podczas
zajęÓ praktycznych
mieIiśmy moż|iwośó
prze prowadze n ia
całego protokołu

diagnostycznego. Do dyspozyc.ji
]ekarzy był sprzęt (rozwieracze,
mlkroskopy) i barwniki niezbęd.
ne do wykonania cytologii po-
chwy suk, oraz analizy krwi -
morfologia, biochemia i poziom
progesteronu,' ' suki do badań
diagnostycznych zostały udostęP
nione przez czołowych hodow.
cÓw' Lekarze mog|i Wypróbowaó
również na,jwyższej k|asy sprzęt
USG' na których można było oce.
nió m 'in. jajn iki suk.

W drugim dniu szkolenia
omawiana była biG
technikq rozrodu,.
wyznaczanra okre-
su płodnego u suk
oraz sztucznym
unasaennianiem.
Lekarr weterynarii
Maja Ingarden
przedstaWiła póź-
niej nasze obser-
wacje k l in iczne
podpańe Iiteraturą
ŚWiatowQ pośWię.

cone zjawisku nietrzymania mo-
czu u sterylirowanych suk. Pro-
fesor Dubie| przypomniał pro-
blem laktomanii. Szkolenie za,
kończył Wykład |ekarza weteryna-
rii Karo iny Grabowskiej pośWię.
cony zywieniu suk hodowlanych.

Druga część pt' ,,Wybrane zagad.
nienia z zakresu ciąży, porodu i
okresu neonataInego psóW', od-
była się 17 i 18 maja br. Tego.
roczne spotkanie poświęcone zc
stało prowadzeniu suki ciężarnej
- (badania krwi, metody obrazo-
Wania ciqŹy)' przygotowaniu i
przeprowadzeniu cięcia cesar.
skiego oraz podstaw pediatrii.

spośród Wykładowców za.
prosiIiśmy pania profesor Annę
Winnicka z Katedry Nauk K|inicf.
nych Wydziału |vledycyny Wetery-
naryjnej SGGW Warszawa, pana
doktora Jana siembiedę z Kate.
dry chirurgii WydziałU |\4edycyny
Weterynaryjnej AR Wroclaw, oraz
doktora Dariusza Niedzielskiego
z Polikl iniki Weterynaryjnej DO-
LWETzWrocławia.

W pierwszym dniu szkole-
nia na bazie ewo|ucji ciqŹy u suki
został zaprezentowany autorski
program Kliniki Weterynaryjnej
THERIos dotyczQcy proWadzenia
suki ciężarnej' Zaproponowany
zostanie hodowcom cyk| badań,
umoż|iWiający szybkie zd jagnozc
wanie wszelkiego rodzaju zabu-
Żeń

Jacek Inga,rden,
Kl'inikd lveteĄn..ryjną

.IHERIOSI
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raz piefuszy w |]|m ńa połL|dn]u Nie'
miec z € lłoszono jak zwyk|e ponad
2oo0 owczalków z całego świata, w
tej l iczbiezaledwie ki lka z Polski .Tra-
dycyjnie Iicfniejod naszych psów sta.
WiIi się po|scy kibice' kiórych W tym
roku było kiIkudziesięciu'  co chwię
tosię na kogoś znajomego Wpadało'
UImjest bardzo ładnym historycznym
mlastem położonym w środ kowej Ba'
warii, a e na tym d|a nasoŃczalkalzy
za|ety tego miasta kończą się. Wysta.
wa odbywała się wprawdz]e na naj.
większymstadionie w tym mieścle, aIe
porównujac z innymi był to mały sta.
dion z c iasnymidwoma trybunami, a
na Wiraźach miejsca stojace' od |egłe
palkingi d|a wystawców' parking d|a
zwiedzających bardzo daIeko stadia
n u, skad tżeba było dojeżdżać 10 rn in
a uto buse m, to wsrystko sprawiło, że
brakowało tej specyficf nej atmosfe
ry kiedy to jak w Hamburgu, czy w

Bu ndessieger-Zuchtscha u
- Ulrn 2003

D0sse dońie n wspó nym dułm kam.
pingowisku nawiaz)ĄVało się kontak.
tyzhodowcami iWystawcami z lóź.
nych krajów'
W piqtek próby odwagiodb}4łały s]ę
na głó!łnym stadionie podzie|onym
wzdłuż |in ii środ kowej boiska na dwie
częśc]: d|a psóW ] s! k. su ki zakończy.
ly próby późnym popołudniem' nato.
l..iast psy kończy' prfyśWiatłach le
f|ektoróW stadionowych o 11.tej wie
czorem. ocena na stój psóW zakoń.
czyła się o 1.szejw nocy' Byłtozaiste
swoisty maraton' oceniajac ogó|nietq
konkurencję nie można się powstrzy'
maó od uwag dotyczacych pracy po-
zorantóW. W poprzednich |atach za'
Wsze podkreś ałem jednoIity styI
Wszystkich pozorantów' W tym roku
natomiast marn tutaj bardzo dużo
zastrzeżeń, któle'już na trybunach
podzie]aIi siedzący obok mnie ko|e.
dzy' Nie tylko, że sposób placy posfcfe
gó|nych pozorantów różniłsię od sie.
bie, to na dodatekten sam pozorant
potrafił inaczej iść najednego psa, a

zupełnie inaczejna innego. Wie|e razy
słychać było na stad ion ie gwifdy. Nie
tyczyły się one w źadnym wypadku
psów, a|e Właśnie sposobu pracy po.
zolantóW, któlzy W Wie|u Wypadkach
schodzi l  z l in i iataku psa w mornen-
c]e' gdy ten już był W Wyskoku nle
mógłskolygować kierunku ataku' Po
minięciu sięzpozolantem psy z regu'
ły ponawiały natychm ast atak chwy.
tając mocno rękaw' całe szczęście'
że te ,,fuszerki'' pozorantów widzał
sędzia i  próbę zaIiczal.  Po zapa|eniu
stadionowych refIektorów ich śW atła
oś|epiałypsy, które na '.czołówce'' ki+
rowały się najpierw w stronę sędzie.
go' a doplelo po prfebiegnięciu pra.
wie połowy szerokości stadionu za'
uważały nacielającego pozolanta'
D|atego też sędz a po ki|ku takich
de|ikwentach zmuszony był opóźnió
momentpuszczen a psa doczasu aż
pozorant dobiegł do połowy boiska i
stawał się widocznyd|a psa'
z pżyjemnością na]eł odnotować, źe
oba przywiezione z Polskl psy ATHOS

a tegolocznq'swiatówkę"
owczarkóW' która odbyła s ę
Wdniach4-7Wrześniapo



v.Haus Arnemann i PAco Mavic za|i. na Rysia Kłapkowskiego. który jak
czyłytę próbę zoceną WybitnQ izosta. fwyklesiedział murem od wczesneEo
łydopuszczone do da|slej cześciwy lanka do odź1ej nocy iwszystk-o
stawy' Tym samym PAco stał się skrzętniewswoim kata|ogu notował'
piorwszym psem z po|skiej hodow|i, a na moja prośbęteswoje notatkimi
który w całości za|lcfył wystawę w udostępnił. A że rr]a m do nieqo za ufa.
k|asie użytkowoj. J6k w|adomo l niejako do doolego w tej rn]erze ia.
przed nim tego samego dokezała chowca, któryjak wiadomo W to ba.
suka cEL| od sza|onej wandy' A w gno kyno|ogiczne mnie kiedyś
zasadzietego dokonaIijch właścicie. wciągnął, więc z jego fapisówpodam
|e. zatem bardfo, a|e to naprawdę ki|ka psów, które zlobiłyto naj|epiej.
bardzoduże blawa d|a Kżyśkaso|ni. wiem że sa, i baldzo dobże że sa'
cy irówn'ewie|kie d|a Ździcha Boraty. fanatvcy gryzienia' a|e 1ie ty|ko d|a
na' że ich psy za |iczy|y testy co najmniej nich powinna być ptydatna ta infor.
na 4. A wszyscy ma |kontenci, których macja' Po to' aby plzy ewentualnvm
róWnież w tJ|m liestety spotkałem. kryc|u w \iemczech' jah już s;ę 1;to
niech najpierw wystawią slvego psa' \łydaje dosyć spore pieniadze to DG
cfyteżsLhe. ito 1awetjedyniew k'a. Winro s|ę dobrać tak|ego psa' k(óĄ,
siemłodzieży,a dopiero później niech poplawi niety|ko ekstelier, a|etakże
sobie ma|kontentuja. W cisfy iw za. psychikę' PEy każdym psie podana
p|eczu domowym, patrzĘc się na to jest jego końcowa |okata' KiedyŚ
co LJ nich w kojcach biega iczego na. przed |aty piszącozasadach przyzna'
wet na naszezwykłe krajóWkinie do. wania |okat na światóWce prłtoczy.
plowadzają, bo ponoć im sędzia nie łem słowa óWczesnego Prefydenta
odpowjada' A więc miałem tę sat}s. svHermana Mańina:,,ocan|ć mogę
fakcję, źe mogłem Wsz'stkim naoko- p|e&szą 30 . 50' pozostało m|el.

-łochwa|ićs'ę' 
żew Po|scejest naj'ep. sca sąwynlklom aktu6|nej dyspofy.

lze na świecie sfko|enie ' Edyż !oo% c]| pga w danym dnlu wystaw';
naszych psów za|iczyło próbę' Niech przede wszystk|m lego wcżośn|ej.
slę zatem inniod nas uczajak to się szych ocen l za p.ezentowan|a s|ęw
robi'tym ba rdfiej, źe Wiele psóWisuk p|ąt€k na stój". Ta wie|e ]at temu
plób nie zaIiczyło. Na stanujące 144 Wypowiedzia na zasada obowiqzuje do
suki próbę f ocenq Wybitna za|iczyło dzisiaj i będzie z pewnościa obowia.
97'jedna nie puśc|ła rękawa'4. za. zywaó nada|. D|atego też róźnicę po.
|icfyłt a|eniewybitnie' 37 nieza|iczy. między np. psem 79 V a 1o3 V nie
ło i 5 nie Wykazało się posłuszeń. można traktować jako różnicy k|asy
stwem przed dojściern do namiotu. jaka bywynikała zsamych |iczb'
Zatem V3 suk próbynieza|iczyła. A zatemte na]Wybitniejsze psy nate'
Psów zgłosiło się 227 Ztego zaIiczyło stachI
z ocenq Wybitna 180' 12 nie puściło DiJX Vom steinenberger Land (Roc'
rękawa,6 uzyskało ocenę jedyń ie za. XY V. BL]rg Liebenstein - BRANXA V.
|iczona,24 p|óby nie fa|iczyło i5 nie steinburger Land), który up|asowa I sie
Wykafałosię posłuszeństwem ' zatem na miejscu 78 V
1,/5 psów plóby nie f aIiczyła.
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ADoN|sV. Mórfe|der Land (AsKoV'd'
Lutter - XlNAv. Gimbacher Hof)- to-
kata 146 V
XINTO v Stoffler Deich (HUppy v. Ar
lett -.JEssYv stoff/er Deich) - tokata
7AV
YASKO v. Rledertoh (ASCOv. Ktabau,
termann - DINA v.d, schwarzen Do-
main) 133 V
HENRY z.d. drei Wieken (NASXO v.
Nordteich - RoMY v.d. Burg
Hausbri inn)- 19 V
NlL0 v.d. Ehrenfeste (WtLSON a. Agri-
gento - wENDYv.d. Ehrenfeste)- 29

QUIRINv. Hochmoor - 11VA
QUATRO v.d. Baiertaterstratse (URSUS
V Batu *HALLA V'd' Baieńa|etstral3e)
-58V
S-KENN av Thorartnn (RUFO v. Ste-
in hógerque||e . Hagada |s FIDEDEL|E)
- 11V
ZAMP v. stellen Ufer (FREt v, Feltenal
- MIRKAv Jegerfreund) - 49V
FOX v.d, Bildeiche (NEPIUN v. Bad,
Boll-XINT v.d, Bi ldeiche)- 17V
KARO van de Herdersfah (HOSS v
Lórchenhain - c|NA Vd. Herdelsfarm)
-43V
URBAN v. GleisenauerSchlots(cHAN-
Dlv. Arlett - J0HSY v. Simmersberg)-
72V
QUOSH v. DreiBi enzwinger(OERREK
v.0reiBkkenzwinger - HADJA v. Drei
Birkenzwinger)-71V
SASKO v. Drei Birkenzwinger (DERREK
v. DreiBlrkenzwlnger - HADJA v. Drei
Birkenzwinger) - 46 V
Z bardziej znanych do tel najlepszej
grupy R' Xła pkowski zaiiczył psyi FR |Tz
v. Farbenspiel, oRBIT v. Tronje, BAX
vd. LuisenstraBe, HILL v. Farbenspiel,
LARUS V. BAtU, LAFER V. BAIU, DUX

I
I

r

Wślód psów, które za|iczyły z ocenq
Wybitna można by było lofróżniótak.
że ki|ka grupod takich, którym się to
udało'ledWo że Iedwo, poprzez takie,
które z lobiły to dobrze tak jak to
sfewc potrafi zrobić dobre buty aby
Wyg{ądaty ładnie i nie gniotły, aż do
taklch, które zrobiły to wspania|e w
sposób żec by można ańystycfny' Jak
zwyk|e nie ogladałem Wszystkich
psóW na próbach, d|atego też aby m ieć
całość obrazu zdam się w tej mierze

Grupa yAsra Fańenspiel
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delIa Va|cuvia'  NERo V. Nóbachta| '
ERASIMuSvan Noort, FEDOR v. Stein'
way-Park, ARAK v. Frankengold,
CHUCKvan der Lust.
W sobotęjak fwyk]e najbardziej chy.
ba widowiskowa kon ku rencja ,, Repre
d u ktor i jego potomstwo ''. Na zgłosze
nych 29 leplodLrktorów swoje grupy
przedstawiło 24. Nie fdołały zgroma'
dzić na w}stawie \r!ymaga ne.rn inirn u m
15 potomków pomimo Wcześniej '
szych zgłoszeń . La rus V' Batu, ]v|ack'
V Aducht, Rickor v. Arlett, Rikkor v.
Bad-Boll, whisky v. Blerstadter Hof.
NajIiczniejsza grupę zaprezentował
poprzedni dwukrotny zwycięzca
YASKO v. Farbenspiel. Byla to gfupa
bardzo wyróWnana, aczkoIWiek z
pewnq przewagq samców -jaktojest
już od ]at wśród potomków tej |ini]'
Wysta rczy zdaÓ sobie sprawę' że szły
tutaj takie psyjak Larus v. Batu, Qu'
ent in Xaranberg czy ETasmus van
Nooń. szed| wtejgrupie także Paco

B,l< prcwadzl swotą efupe

jaksię rozwiniejego kariera W nastęP
nych latach.
W naj epszej grupie suk jako pierw-
sza została wywołana Qua||i przed
Kora. obydwie po reploduktorach z
hodowl ,Agrigento" - Wal lace iWl i-
son e, ale mimo tej samej pielwszej
I i tery nie sato brac]a. I m]motego że
obaj pochodzaz hodowLi sędziego, n e
wywołatoto żadnych komentaży. Do.
ceniono Wysiłek obieksl,v]zmu sędf i+
go' W glupie VA fna|azły sięjeszcze
po dW e cólki Esco, Paschy i olbita
orar pojednej Salo iYasko. Xledy p0
kiIku okrażeniach Kora została plfe.
stawiona na pierwsze miejsce vvylvo-
łało to ogó|ny ap|auz na tlybunach'
gdyżtrzeba przyznaó, że ]ep ej się pr*
zentowała ' Najba rdziej zaw edzionym
wystawcą w tej grupie był lbrany W
olyginaIną koszuIkę PelL]wiańczyk z
dwu ipół|etn ą sukq ANTA v.b. Harten '
który W luchuspad|odwa miejsca iw
efekcie up|asował s ęjako plerwszyz
oceną doskonała czy|iV1' I uż by dało

'skarby świata całego' abytaka |oka.
tę uzyskać' Jak zwyk|e na światóWce
podobałysię bardzo również te, które
zajęły miejsca w da|szych dziesiąt.
kach. Byla to prawdz wa uczta dla
oczu owcza rKarzy.
No iWreszc e - k|asa u4tkowa psóW.
Kwintesencja całej wystawy'
Zgodnie z ogó|nyrni prfew dyłva n ami
na pierwszym miejscu Baxv-d. Luisen-
straBe. DWaj bohaterowie z oŚtatnich
dwóch |at Larus i  Hi|| sa nadaIwWie.
kiejforrnie izaję| rniejsca tużza fwy
cięzca - Baxem' Są to jak wiadomo
synowieYaska i Huppego. Ten ostatnl
został sprzedany na da ekiwschód i

klotnyfwycięzca świata. so|o - o któ.

rym się nlóWiło' Źejest |epszyod swe.
go utytułowanego brata' oba] mie|
Wykorzystany pełny Lnrit kryÓ w każ.
dym roku' Do każdego z nich byłydo.
prowadzane naj epsfe suki, Na tego-
rocznej wystawie zdecydowanie
Iepszą grupę potomstwa przedstawił
Yasko, aczkoIwiek mogę zgodzić się'

że pod Wzg ędem e|egan.
cji budowy, a szczegó|nie
Wyrazu samej gło!!y, zdecy.
dowanie lepszy jest Solo,
Obszerna relacja z tej kon-
kurencji jak zwykle w wy-
dan u noworocznym
,,Owcrarka Niemieckie-

go.
W sobotę po połudnlu prezentoWane
W ruchu były dw e słabsze grupy W
każdej klasie, a w niedzie|ę od rana
najIepsze grupy młodzieży i junioróW'

no a deser po przerw e południowej
naj|epsfe psy i su ki z k|as użytkowych.
Przed n mi nastąpiła krótka prezen.
tacja najlepszych dwudz estek z klas
mlodszych. ze zwycięzców tych k|as
najbardziej podobał m s ę o|Ver V.
Laacher HaLrs - syn Baxa. Ciekawe

Mavic. L]czna $u pę plzedstawił Gha n'
di, Esco oraz Wa llace, Ursus, Dux, Or
bitorazpóźniejszyzwycięzca Bax' |ch

crupy były podobne do prezentowa.
nych W ub]egłym loku' Hi|| pokazał 23
potornków o bardzo dobrym typie' o
prawidłowej wie|kości i proporcjach'
Bardfo ciekawe było poróWnanie grup
potomstwa dwóch braci po tych sa.
mych lodf cach, a|e zdwoma różnymi
przydonkami hodowanymi. YASKO i
soLo' Yasko wczeŚniej urodzony' dwu.

Crupa GHANDI A eft
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plzez to ma niewie|ką ilość potom'
stwa w Niemczech , a jego brat Hiro
fnajduje się w Po|sce. Wracając do
wystawy to na wystawowej giełdzie

grupy potomstwa 
' 
gdyż n ie wszyscy ze

zgłoszonych stawiIi się na wystawie'
A|e pomimo to został Wywołanyjako
drugiina vm miejscu pozostał, pżed

się 16 psóW i 7 suk o pięknym Wyra.
zie rasy i prawidłowych proporcjach.
W kIasie młodziełjego synowie zaje
|imiejsca 9 i19, ajegocórka była 11
róWnież W klasie młodzieży' W pielw.
szych 2Gkach brak jest natomiast
Potomstwa Po Larusie, Poczekajmy
jeszcze rok, a okaże sięjużwóWczas
jednofnacznie czy to była intuicja sę.
dziego, czyteż lokata na uyrost' Na 4.
tym miejscyzna|azłsięANDo v Alten'
bergerLand - syn Carego Fiemereck,
któryw 2001zajał 15 miejsce w k|a.
sie młodych psóW, a na ubiegłorocz.
nej wystawie nie został w ogó|e Wy-
stawiony' gdyż na poplzedzajacych jq
wystawach Landesgruppenf ucht-
schau nie zna|afł uznania w oczach
óWczesnego plezydenta sV. P Mel3|e
ra' zatem nie było sensu wystawlać
go na światówce u tego samego sę.
dziego' Pomimoto znaIazł uznanie W
oczach hodowców, zaprezentował W
tym roku bardzo ładnq grupę o de
brym wykolorowaniu, dobrej jednoli-
tości typu co zna|afło odbicie W tak
wysokiej lokacie.W grupie VA znala"
zło się dwóch synów Yaska, a pozo.
staIi mają innych ojców, a|e ana|izu.
JQc wyniki Wystawy W|dać' wylaźnie
dominację |ini i 0DINA v' Tannenme
ise' z które] Wj'vodzisię tJRsUs ijego

Psy poIskIch właścicieIi zajęłyI
K|asa użytkowa psóW: ATHoS V. Ham.
bachta| . wł' z' Bolatyn 50 V PAco
N4avic - Wł' R' so|njca 122v
K|asa młodych suk| RAAsarko Lolda.
na - wł. G.oklasa 3 U
K|asa młodzieży suk: AfA Redstar.
wł. R' Xruk 176 sg
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Wieeław Zicmechi

zdania co do 2 i3 |okaty były podzie.
]one.jako, że Lalus nie przedstawit

G|upa wAhsa aus Aćt|gento

Hi]|em V' Farbenspie|, któryzaprezen.
toWat ba ldzo ład na grupę składajaca

)

Ir

I

Grupa ORBITa

Naj]epsm crupa nłodwh psów



DWUM Es ĘczN|X !|l3o s]ERP]EŃ2oo3

(Pierwsze dziesiatki)

K asa użytkowa sędzia Elich ol-

1VA - Zvqlcięzca - BAX V.d' Luisen.
stratse(ODIN Hlrschel- BEAUTY Huis
KirLÓa)
2VA - LARUS v. Batu (YAsKo Farben-
spie - JITTA Batu)
3VA - H LL v. Farbenspiel (HUPPY v.
Ar ett - DASTI Farbenspie )
4VA-ANDOv. Atenberger Land (CARY
Fiemereck - ANGIE Amperauen)
sVA' NERo V' Nóbachta| (ENZo Bu.
chhorn -ANGlEAmperau)
6VA ERASIVIUS v. Noort(YASKOFaT
benspiel- ALKE Noort)
7VA - QUANTUM V, ATminius (DIJX
Valcuvia) - ONLYWutachta )
8VA - DUX de a Valcuvia (f\,4AX Logia
de lv4ercanti - l.lNA Valcuvia)
gVA - KEVIN v. l\4urnal (RlKKoR Bad,
Boll - AISCHA Holundergarten)
10VA - ORBlTv. Tronje (NEPTUN Bad-
Bol - BABETTETTonje)
11VA - QUIRIN v. Hochmoor (WALLA-
CE Agrigento ' ASTRA neuen Haui
fstral3e)
V1 lND0 v.d. Bi ldeiche (JAGO Dani
schen Hof - NlXESendl ing)
V2 - SARKO di Casa lMary (URSUS
Batu - ELFY casa Mary)
V3 - CHAMPv. Dakota (RICKOR Arlett
'Vienchen Arlett)
V4 - CELLO Alfavlk (ZELLO Steinhege-
rquel le - ULMESaurus)
V5 . QUANDO V, Sof ienwald (FLEX
Tronje - ANA BEL Sofienwa ld)
V6 - HENRYv.d. Dunischenke (ESKO
Dónischen Hof - S|RA Dunischenke)
V7 - FED0R v. Ste nway-Park (WASKo
aducht - WENDYSte nway-Park)
VB - ElKo v. Haus Hazelda (MARCo
Fosshellef - NANCY Tweeler and)
V9 - FRITZ v. Farbenspiel(URSI.JS v.
Batu - RON]A Farbenspie )
V10 - DRAGO v. Pallas Athene (RO'
MEo Pa as Athene - H|LKA Mónch'
berg)
K|asa młodych sędzia Bernhard
Norda
1Sg zwycięzca zAlMP V. Thermc
dos (QUANTUM Arminius - UTETher-
modos)

2Sg Karat"sYOKER (UR
SUS Batu Karat sOlly)
3 Sg BoJAN v.d. Ostfrie'
sischen Th ingstatte (FR ITZ
Farbenspiel - XYRA Fran
kengod)
4 Sg - ERIK v.d. Ehrenfe
ste (NlLo Ehrenfeste
GHANDI Kuramathi)
5 Sg - BUTZEN4ANN v.
PhóniX'see (XANDoR Fol.
tunahof - RoXY Phón x'

6 sg - MERL|N v. Aur €| ius (BARU V'
HausY0 - JASMlNAAurel ius)
7Sg ARMlNv.Agrigento(TlL Lechtal
- UGAN DA Agrigento)
8Sg - GoNZĄLEZV'Tronje (oRB|TTron.

1 VA - Zwycieżcfyn] - KoRA V. Bier
stadter Hof(wlLsoN Agrigento sA
LOME Bierstadter Hof)
2 VA - QUALL|v.d. Flur(WALLACEAgTi-
gento-MN(AFlua

je - DAST|Farbenspiel)
9 Sg - YARO v. Fiernereck
(FRlTZFarbenspiel YEAR
Fiemereck)
10 Sg - EURO v. Media
(uRsus Batu - AscoNA
Media)
X|asa młodzieży - sędzia
X ausGothe
1Sg OLIVER v. Laacher
Haus(BAX Lu senstral3e -
JENNYLaacherHaus)
2Sg- 0RBlTv. Hohnegrab
(YASKo v. Farbenasp el -
PIRIE Haus Dexe )
3 Sg - ROCCO van de He-
redrsfarm (GHANDI Arlett - ARIANE
Xodiak)
4Sg - LUTZv. Bad'BolL (QUANTUM v.
Arminius -CESNA Bad Wa dle)
5 Sg - PAKROS d(Ulmenta (BAX Lu-
isenstra13e - KAR lv4A Ochsento 0
6Sg - NEXv.d. Noriswand (QUANTUN4
Arminius - RIMONA Norswand)
7 Sg - FRITZ v.d. Freih eit Westerh olt
(SOLO Frutetto - UTA FreiheitWester-
holt)
8Sg - VlKOv. Reuerbal l(GHAND Ar'
lett - PIKA Feuerba l)
I Sg - NENO v. Fa rbenspiel (HILL Far'
benspiei - ROXY Farbenspie )
10 Sg - NERO v. Hamburger Land
(wHlSKY Bierstadier Hof - LARISSA
Frankengold)
SLrkl
K|asa uż}tkowa sędzia Leonha rd
Schweiken

3 VA - oLGA V.Paxdońer Tannenhof
(PAsHA Jahnhóhe PRIXI Wi dsteiger
Land)
4 VA - W|N0NA V. Amul (EsKo Dóni.
schen Hof - Hei ei .s FARINA)
5VA - B|GGlv. Langenburgert(ESKO
Dtin schen Hof- GRIG TT Hlhnegrab)
6VA - FAR|NAv.d. Noriswand (ORBIT
Tronje - URNALL Noriswand)
7 VA -JACC|v. SchloBWe tr.ar(SALO
Maife d - GAB SchloBWetmar)
8VA LARISSAv. Flchtenschlag(PAS
cHA Jahnhóhe HoLLY Fichten'
scntagt
9VA SHALOMEV, OAS S(ORB TTTon]e

Jl.J LE Oas s)
10 VA - HANNIE v. Teanr Fier.ereck
(YASKO Farbensp el - Z RA Wildste-
iger Land)
K|asa młodych suk - sędziaWo|fgang
Babi lon

VA7 KORA vom Blerstadter Hof

VA2 QUALLI v.d. Flur
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1Sg - GERMANY v. Bierstadter Hof
(FILOU Quaft ier Lat in FEE Ajona
Hijtte)
2 sg Mlv4|LLA V' Rómenand (WAL.
LACE Agrigento ISABELLA Rónrer
land)
3Sg |NTRAv.Langenburgert(JAGU,,
AR Móusenspitz Z|NA Ba ronenwald)
4sg PERLE V'd.Jahnhóhe (WALLA.
CEAgrgento
5 Sg - TINA v. Herzen GtUck (YASKo
Farbenspie cWEN DY Haus Ba bilon)
6 Sg - ISA v. Kuckuckstand (BAX Lu,
isenstraBe - ZAMBI Armtnius)
7 Sg - 0LlVlAv. Abendand (XENtUS
Noort ' clNDY Kar May Hóh|e)
a Sg - CENDY v. kleinen Btrke (DUX
Valcuvia - WALKA kleinen Birke)
I Sg RAICA v. Holtkijmper See (
WALLACE Agrigento - WARI
HoltkamperSee)
10 Sg - DENNI v.d. Freiheit Wester,
ho t (HENRY Dunlschenke LJTA Fre-

o doskonołym eksterierze i psychice

ISO vonder Mogisfrole
Ursus von Bofu
Conne Forbenspie
Kory von Armlnius
Ponjo W|dstelger Lońd

iheit Weste rholt)
K asa młodzieży - sędzia Richard
Brauch
1 Sg TARA v. HanneB (BAX Lu sen,
&ratse - LA DY H erdersfa rm)
2Sg - TANA des Collines du Boischaut
(ERASMUS Noort-rANA Vat D"Anzim)
3 Sg - oPRAH di Fossmbrone (BAX
Luisenstrat3e - PATTY Cerza)
4Sg - FRAUKEv.d. Graftschaft Nlark
(YASXO Farbensplel- RAVANNA Nori-
swano)
5 SC - oDRtN d"tJtmental (N,4Ax Log-
gia Die Mercanti  - CIND Hirschel)
6 Sg - Wildemarkens G0 VA (Whisky
Blerstadter Hof - Wild ma rkens Heiset)
7 Sg - TEBAde la Ferrne lv4algre Weau
(Erasmus Noort - WENDRINA Xahter
Heide)
8 Sg - GTLLANA r. cigetsfetsen (QU-
ANTUM Arminius XENA Gigetsfet-
sen)

YASKO to|benspiel

ANSCHY IMoglslrole

9 Sg - AI\,IBRA (DoN Casa Nobiti -
lLLARlUlmental)
10 Sg: URSA v. A mhof(URSUS Batu
- lNKAAlmhoD SELA z Weselskiei Zogrody tpot

IORD vom Georg Jeckvom Noricum l
Viclor Turm lForoh vorr A oser Schloss
HERA z PoŚcho Vom wo|tburger sc|^ oss

@ę!!ę rog,oov p'R..Ji 4/o9]$i9] Zo9'9y l
Morek



oprosiłem fnanego chyba
wsfystkim owcf arkarzora
hodowcę z Nowego sacza -

Andrzeja Wodę o faprezentowanie
swoje] hodowi 'sądeckieLachy, 'oraz
o podzie lene sę 2 nam ki|koma
refle ksja ml na temat obecn ej sltuacii
w Związku'
Andźej . na początek trochę
statystykl: od kiedy należysż clo
zKwe co cię do teqo skłonlło i ile
miałeś mlotów owc2arka
nlemlecklego ? Jak wyglądaa Tl ole
po cząt kl o1/|/ cf a rk a rstw a?

Moja prfyna|eżrośó do ZWWP
datu]e sięod 1980 r' kiedyto zaistn a]y
walu nk do hodow|i .  Wcześniej
praktycfnie od dz eciństwa mia|em
owczorka n emleckiego' €cz były to
psy bef rodowodu' lv ló j  pierwsfy
kontakt r owczarkiem niem eckim
miał miejsce W loku 1954 |ub 1955
kiedy to ,wczasow cze" z Krakowa
przywieźli  do naszego domu 5 cio
mies ęcfnego owcza rka niemieckego
i na us |ną moja plośbę spffeda]i go
rodzicom' Niestety moja ladośó trwała
klótko, gdyż poszczepieniu przec wko
wściek|]źnie piesek padl' Pogrzeb miał
urocfysty p|aczu było bardzo dużo.
Do tej -pory mialem 62 mioty i
odchowałem 343 sfczenięta' f cfego

Rozmowa z hodowcą
- Andzeiem Wodą

Wjększość przypada na
lata 90'te, k edy to
hodowałem W głÓWnej
mierze psy uzy'tKowe nr,a
przykłada]ąc Większej wagi
do exter ieru, Obecnle
staram s ę łqczyć te dw e
cechy, cojakwladomo jest
n ezwyk etrudne.
cfy w hodou|4i wzorowałeś
się na kirnś' a leżell tak
to na klm?

N e potraf ię
Wskazać kogoś na kim
szczególnie bym się
Wforował' oczyłViśc e jest
Wie|u hodowcÓW W klaju,
których dokonan a budza
moje uznanie, lecz by
nikogo nie pominąó nie
wymien ę żadnego.
Jakle ,r/ldzlsz różnlce pott||ędzy tym
co było na wystawach 20 lattemu l
obecnle?

Wystaw r lat8o-tych obecnie
fupeln e nie można porÓwnywa..
WóWcfas bylo ki|ku hodowcóW W
kraju, którzy dom]noWaIi  na
wystawach - n ekoniecznle rawsze
zasłużenie, a lesfta była ty ko tłem'
RóWnież technika Wystaw arr a była
zupełn e inna' W ększość czołowych

wystawców''nosi]a'' swoje
psy na bardzo krótkich
smyczach' co często
poWodowalo' że p ies
prawie nie dotykał
przednlmi nogami r ern .
Do dziś n e r.arn pojęcia
jak można było ocenló
ruch tak prezentowanego
psa.
SposóbWystawian a facfął
się fmieniać kledyś.p' ko '
Mar ian Szymanklewicz
rof pocfa| organ|zowan e
WyjazdóW na wystawy
światowe do RFN'

hodowców, któ lych psy osiagnęły
Wysok pofom' a sposób ich
prezentowania nie lóżn s ię od
sposobu Wjaki lobąto Niemcy' Dz ęki
otwarciu granic ambicjom hodowcóW
coraf Więcej suk krytych ]est
czołowym niemieckim psarl]i, co W
srybk m terap e podnos poz om
nasrej hodowl .
Dzis a] na WystaWach ni €  ma
pewn akóW baldzo doblze' że tak
]est, bo Wzmaga to konkUrencję'
Od wlelu lat utr4mujesz kontakty z
hodowcami na słowacji. Wiaclomo
mleszkasz o rzut kamieniem oc!
granicy' Powiedz coś na ten temat.
co cisię u nich podoba?

W atach 80{ych byłem zafa.
scynowany pozlornem orar orga ni
zacjq hodow ] szko|enia psów na
Słowacji' Marrr nadzieję' że ko edzy
słowacy m to wyba c2ą, |ecz dzis aj już
mn e nie fascynu]ą' a to za sprawa
nadmiernej konrercjal zacji podzia'
łóW Wśrodow sku' podobnie]akto ma

-Er:



czym chcla|byś się pochwalić w
swolel hoclowll, co uważasz za swole
n ajw 1ę ksze os I ąEln l ę cl a ?

od k]edy zaczqłern fwlacać
więksfa uwagę na exterler u psóW'
zwięksfyłenr częstot iwośó wyjaf dów
n3 Wysta\ły' a molm najwięksfym
sukcesefr był zakup \ł N emczech
suki Penny Ho zheimel Linde' której
potorastwoi Bronko Stary Samotar,
'Jessy sądeckie Lachy' DeIos sadeckie
Lachy i ostatn o oro sądeckie Lachy
przysporzy|o mi WieIe osiagn i '"ó
wystawowych' Dośó Wspomn eć, że
tlzy pielwsze z nich uzyskały tytuł
czolówka Po|sk na wstallie k ubowej
Więcbork 2002 l' Sama zaś Penny
była 3'c]a w k as e użytkowej na
wysta]Ą/ie k ubowej w sieladzu' lMam
nadzieję' Źe po tej suce pokaŹe się
jeszcze dużo dobrego potomstwa'
Jak wiem oprócz hodowli psów
zaj m ul esz sI ę rów n l eż hoo! ow Ią ko n l
I llsów. czy się to w jakiś sposób
uzupełnia?

Każdyhodowca, by mógł m eć
sLlkcesy nrusi spełniać trzy
podstawowe warunki:
1 '  mleć bardzo dobry mater iał

2' pos]adać duźą Wiedzę f tego

3' mieóbardzoduźoszczęśca'
]eś i te walunki sa spełnione, sUkces
jest pewny, Nlestety o zapewnlenle
każdego z nich bardzo tludno, stąd

n ezby,t dobrzejq znam. odn osę się
ty|ko do tego co s ę dz eje W
oWcza rkach niemieck ch'  otóź
uważam. że mnogość k ubów

' 'podk ubóW''  to nasze największe
n esfcfęśc e' N e służy to postępow
w hodow , psuje atmosferę Wśród
ko|egóu] bardzo nasoslabia. Iwtym
wzg ędzie nie rofun]iem po ityk
ZKWą któty W momencie fakładan a
p erwszego K ubu owczarka
Nlemiecklego w 1998 roku zerwolil
na hodow e owczalkóW W ramach
ZKWĘ a]e pofa KLubem. To od razu
spowodowało p erwsze lozb c]e
owczarkarzy' A teraf jestjuż k|ubo -
komisja, jeden k ub, drugi k lub a
efekty tego widać choc ażby po
zamęcie wokół Wystawy K|ubowej' I
może o to chodfi '  a przecież ty ko
dyscypl ina hodowlana i  jednakowe
Warunki da Wszystkic lr  powodują
Wzrost pozionr u hodowIi' od dłuższego
cfasu postu|uję, by wzorem nnych
klajów umoż|iWlć krycie suk co
c eczKę' a mole argumen(y sa
następujace:
- spowoduje to szybszy wzrost
poziomu hodow|i' gdyż sukl Wybitne
będa mogły dać w ęcej potomstwa w
swoim życiu,a Wiadomo,że na ogółte
naj|epŚze lodzą mn ejszczeniąt,

zmniejszy s ę i]ość psóW tfw.

''pozalodowodowych', bo ci którzy to
robią zaprzestanq tego niecnego

każda hodow a jest tak
trudnym zajęc em' a lm
cz]owiek dłużej hoduje,
tym mniej na dany ter.at
Wie. To ty|ko poczatkujacy
hodowcy wiedza wszystko
na każdy temat' Tak Węc
hodowla tych trzech
gatun kóW fWierzat W
sposóbnaturaInysęf
sobą Wiaże' farówno koń
lak i owcfa rek n iemiecki by
os|ągnę|y sukcesy
WystaWoWe musfą s ię
Ćrralakteryzować
doskonalym exterierem
n enagannym rucnem,
P|osiłb@ cię o kilka s|ów
o obecnel sytuacii w
zKwP co byś zfuienit?

Nie chc ałbym oceniaó
sytuacji W cavm zKWą gdyż

Hodowcy zrezygruja z krycia suk
słabszych raz w loku na rzecz krycia
tych najlepszych dwa razy w roku.
Argun']ent '  że w ten sposób
nadmiernie eksp|oatuje s ię suki nie
Wy,trzynru]e klytyk], gdyź natura tak
st\rvorzyła te zwierzęta, że mogq rodz]ć
dwa razyw roku, a mając zapewniona
odpow ednia op]ekę żywien ową i
zorowotna r]a pewno n|e pon osa
żadnego uszczerbku'
Ponadto natura sama reguluje iw
ostatecznośc suka plzemęczona nie
zosta n ie szcfen na Iubzresorbuje p|ód.
RóWnieź algLrment, źe nastąpi
nadprodukcja szcfeniąt jest do
oba enia otóż W pierwszej chwi|] to
nastąpi' ecz na skutek spadku cen
przestanie s ę opłacać kryć suk słabe,
cospowoduje powrót do pierwotnego
poziorau produkcji i cen,
Z przykrością stw erdfam, ze mo]e
argumenty n e znajduja uznania We
Władfach ZKWP' W rozn]owach
pryWatnych prfyznajq mirację' |ecz nic
nle zmieniaja'  a sfkoda'
Może Wańo spróbować przynajmniej
w owczarkach niemleckich, która to
rasa musi spełnió najwięcaj Wymogów'
A teftz zabaw slę w p|ofuya. lak
będzle za tr4 lata?

sadzę, że niewieesęzmieni
za tlzy |ata' jedynie jakośó naszych
owczarków man] nadzie]ę będzie
Iepsza'  lecz pod Walunkiem' że
nastapi konso idacja środow ska'
czego sobie iko|egom z całegoserca
zyczę'
Na zakończenle kllka słów do ach
nas4ch koleżanek l koleEów, Ró|4
stawiają pierwsze krckl na
wystawach i w hoclowll.

Pocfatkujacynr Źycfę' by się n ie
zlaża i p erwszymi n epowodzeniami i
nle wpadal i  w samouwielbienie po
pieMszych sukcesach' W}trwałość i
konsekwencja w działan u musi
przynieśó pozytywne efekty
hodowlane,
Dziękuję za wypow|edz| I do
żobaczenia r,a kolejnwh wystawach
i i m p I emc h ow cza r Pa rs k Ic h -
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prezentowano na nich to, co w
ZSRR produkowano, a czego w
sk|epach nie można byto dostać,
aby |udzie mog i  zobaczyĆ )ak

swojego opiekuna, a
na r ingach oprócz
sekretarfy, którzy
wypełniaIi kańy ocen
by|itakże gospodarze
ringóW bardzo dobrfe
o0eznan I z rulyna
WystawoWą' fatem
praca sęoz e8o
ogran iczała s ię do
oceny psóW' bez

obsadzonymi kIasaml była
młodzjeż: psóW W tej k|asie na
Wystawie niedzie|nej było 21' a
suk na wystawie sobotniej 20.
ocen iając ogó|nie

Wystawy cAclB Kijów
t9 - 20 kwiecień 2003

ostałem zaproszony do
Ki jowa na sędziowanie
owcfarkóW niemieckich

na dwóch wystawach cAc|B: w
dniu 19 kwietnla "Puchar Mera
Ki jowa" w dniu 20 kwietnia

'UKRA|NA - 2oo3". Na każda
Wystawę zgtoszono po ok. 1500
psów i suk Wszystkich ras, W tym
owcfarkóW niemleckich 1o0 i
109. Drugim sędzią był p. ]i i i
Ś iśka f czech. Na pierwszej
Wystawie sędziował on psy' a ja
suki, a na drlglej odwrotnie. W
przeddfień tych Wystaw' a Więc
w piątek 18 kwietnia odbyła się
wystawa ty ko d|a owczarkóW
niemieckich, na której sędziowa|]
p. Ake lmland zeSzwecji i Evguenl
Poudeev z Moskwy. fatem
owczarkarze miei  w Ki jowie
trzydniowy maraton. I tr feba
p|zyz|ać, że Większośó
kondycyjnie wyt|zymała Eo
bardzo dobrze. Wystawy odbyły
się na terenach WDNH' cfy| i
Wystawy osiągnięć Gospodarki
Narodowej, które to fa cfasóW
ZsRR mlała każda stoI ica
republ lk i .

bogata
ojczyfna. Dwa
obszerne ringi dla
owczarKow
niemieckiĆh
usytuowano na
placu manezowym,
a rasy pofostałe
miałyrng Wha|ach'
Pogoda pierwszego
dnia była z lmna i
wtetrfna, mozna
powiedf ieć, że chWiIami gWiździło'
a|e drugiego przygrfało słonko
było już c epło' Wiosennie. To co
rzuciło się w oczy w poróWnaniu
z naszymr wystawamr
mlędzynarodowymi, to bardzo
mała i|ość WldzóW ito zaróWno
przy ringu owczarków, nieco od
innych od egłym jak i W ha|ach.
Praktycznie tylko wystawcy i
organizatorzy. Być może było to
efektem zb},t małej rek|any' gdyż
na mieśc e nie widziałem
p|akatów rek amowych wystawy.
Jedynie baner prred samym jej
terenem. Poza tym organizacja
wystawy bardzo dobra. Bardzo
ładnie Wydane kata ogi' Nazwy
psów z hodoWIi ukraińskich
pisa ne cyryI lca, a psów
pochodfących f innych hodow i.
a fabetem łacińskim. Każdy z

sędziów mral

absorbowania jeszcre wleloma
sprawami organ zacyjnymi, jak to
ma czasami miejsce na naszych
wystawach, gdzie na ringach z
reguly nie ma asystentÓW ani
gospodarzy.
Wśród wystawców Wyróżniały się
dwie grupy ubrane w jednakowe
stloje . dwie konkurujące z sobą
hodowle. Ale rywallzacja
plzebiegała całkoWicie sportowo.
Jak na każdej WystaWie byI i
wystawcy - zawodowcy i
WystaWcy now!cjusze, którzy
dopielo ucfyI i  s ię sztuki
poKazywan ra owczarka
niemieckiego. Wldać było jednak
pomoc udzieIa ną im przez
ba ldz iej  dośWiadczonych
koIegóW'
ciekawostką obu tych Wystaw
były Iiczniejsze k|asy psów niż
suk. .JesteŚmy przyzwycfajeni, że
z reguły suki  sa | iczn]ej
reprezentowa ne niż psy'
natomlast W Ki jowie było
oowro!nre. N aj l lcz n lej

t-
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dniach i porównujqc je z naszym
można powiedzieć, że ścisła
czołóWkajest podobna do naszej'
W prawie każdej k|asie były
wspaniałe okazy owczarków. A|e
było również sporo psóW i suk f
wadami ustawienia frontu i
prowadzenia kończyn. Nie było
prawie wcale przedstawic ie l i
dawnego prryqadzistego
enerdowskiego typu psa. Także

na Ukrainie widać Wyraźny wpływ
kryć psami zachodnimi. Z tym' że
nasi wschodni pobratymcy do
Niemiec mają znacznie da|ej niż
my i nie wie|u jest stać na tak
da|ekq podróź i zwiqzane z tym
uydatki. Baza reproduktorów
jest bardzo ogran iczona isq
problemy z kryciami wybitnych
suk' które są f reguły córkami
tych na.jlepszych, ale rarazem

nie|icznych. D|atego też niektórzy
hodowcy decydują się na krycia
psami W Po|sce' Najpiękniejsze
okazy pokazano w klas ie
pośredniej suk' W drugim dniu
Wystawy o Iokatach często
decydowały braki kondycyjne
wynikłe z tego trzydniowego
owczarkarskiego maratonu.
Poniżej po trzy pierwsze |okaty z
ocenami doskonałymi.

Wi,e'łdw zip,nechi

Wystawa

"Puchar Mera Kijowa'
19.04.2003
Psy - sędzia Jiii ŚIśka
xlasa młodzleży
1D' zw. Mł.. NEoPLAN Dżeniestra
o, NEPTUN v. Oxalis
m. INFANTA Juniks
Wł' E. |\4ichno
2D CIDO M.Wanswien
o. BRAVOS di Anne Lur
m. FIKE v.Natan
wł. |' Buriei
gd cas ńon saa
o. IKAR l\,10n Sad
m. TESSA v. Weibrussland Kirschental
Wł. Kc N4BD

Klasa pośrednla
1D, CAC ASTOR Lugansk Lend
o. VORC v. Batu
m. ODETE aus Wattenscheid
wł. W. Tatarienko
2D FLINT v Osten Berge
o. BEAR of lvlount Star Lasso
m. BANTA di Anne Lur
wł. N. Tarianik

3D MAK Dnlepropietrowskij
o. HENRY v.d. Dunischenke
m. WENKE v. Lechtal

Klasa otwafta
10, CAC NATZ z Dalevoy Zemty
o. Glosemosen"s MERACUS
m' FlDż| z Da|ewoy zemly
wł. A.| sagajdak
2D RIK Antarnil Dom
o. WILKO v. Haus Babilon
m. REGINA z Doliny Rossow
Wł. N.K. Martyczenko
3D BOREX Ukralnlan Land
o, APSO v. Lechtal
m. OKA v.d. Zwill ingen
Wł. W.W. Trofimienko

Klasd użytkowa
1D, CAC GORBI ot orlando
o. IWARY v,d. Kah er Heide
m. WANOALI.INA ot Ortando
wł. E.H' cohoMinowa
2D ESKO DJenestra
o. HOBBY v. Gletschertopf
m. TSANDI Liman
wł. T'W. Jakowina

'Klasa champlonów
1D, CAC, CACIB BRASSO v. Rapicar
o. YACK v. Waterloo -lRA z. Nehrbrucke
Wł. W.K' Popowsku
2D, Res CACIB, - VAX v Weibrussland
Kirschental
o. OLYI\,IP v. Batu
m. EGLI Krista
wł. E.W' Martynienko
3D PASKO v. Klostenmoor
o. CHANDI v. Arminius
m. NINA v. Klostenmoor
wł' W.B. famłynskij

\
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suki - sędzia Wiesław ziemecki

Klasa młodzieży
1D, zw. |Vł., JAR|NKA Łast chatchi
o. PORSCHE Bad-Boll
m' Z|E|\4F|RA Bołłbłat
Wł. W'R. tJrban
2D WIKSI of Ajsajt
o. ŁA']F Łajs Wita
m. TENFERI Viksi
wł. E'Ja' Michalczuk
3D LAURA Motor Sicz
o. NEPTUN v. Oxalis
m. pIANA Motor Sicz
wł. oA0 'Motor sicz''

K|asa pośrednla
1D, CAC, CACIB, BOB ZIMKA Orlando Hof
o. PORSCHE Bad-Boll
m' BANDAŁUNA ot orłando
Wł. c'Ł. Kotwickaja
2D IRKA Djenstra
o. Bar v. Ostfriesiesche Thinstatte
n,]' PUMA Dżenestra
wł' s'W' DaWydoW
3D VENDETTA Krym-Orland
o. FALDOR v. Flemereck
m' T|NA Dżenestra
Wł. 0diessjnsitut Wnutr.Dleł' simf ieropo|'

Klasa otwafta
10, CAC - MONA Ukrainian Land
o. Platon v. Aurelius
rn. KARA v. Hochstadter Wappen
Wł' s'E. okseniuk
2D RIKA Djenestra
o. KARLY v. Arminius
m. OLIVIA Unix
wł' W'A. spirina

Klasa Użytkowa
1D, CAC PUMA Djenestra

o. ZAMB v. l\4onchberg,
m. BoNlDEA Dżenestra
wł. s'W' DaWydoW
2D GIZA Ukrainian Land
o. ESKo v. Danischen Hof
m. Y|JCCA v. Lechtal
Wł' odesinstitut Wnutriennych Dieł
3D IRSA Dlha Roven
o. P0RSCHE Bad-Boll
m. BETTA Gaioma

Klasa championów
10, CAC, Res CACIB DIANA Motor Sicz
o, OLYMP V, Batu
m. ENGA Della Abibi
wł. oAo ''Motor sicz''

Wystawa
'Ukraina 2003"
20.o4.2003
Psy - sędzia wiesław ziemecki
Klasa młodzieży
10, CAGDerby FLAY Mon Sad
o. VAX v. Weibrussland Kirschental
rn. DIRIS v. Weibrussland Klrschental
Wł' W'W. Jaroszewskij

Klasa pośrednla
10, CAC FLINT Fon Osten Berge
o. BEAR of Mount Star Lasso
m. WANTA di Anne Lur
Wł' N'A' Tarianik
2D ASTOR Lugansk Lend
o. VORC v. Batu
m. ODETrE a. Wattenscheid
wł. W'A' Tatarienko
3D - IRWIN Zodiak Plus
o. PORSCHE v. Bad-Boll
m. WARI Pegent Plus
Wł. J'|' BoWsunowskij

Klasa otwarta
10, CAC, CACIB NATZ z Dalevoy zemly
o. Glosemosen"s l\4ERACUS
m. FIDZI z Dalewoy Zemly
Wł. A.| Sagajdak
2D BOREX Ukrainian Land
o. APSo v. Lechtal
m. oKA v.d. Zwill lngen
Wł' WW. Trofimienko
3D RIK Jantarnij Dom
o. WILKO v. Haus Babilon
m. REGINA s Dollny Rossow
Wł. N'K' Marticfienko

r-
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Xldsa użytkowa
7D, CAC, Res CACIB - oORBI ot Orlando
o. IWARY vd, Kahler Heide
m, WANDALUNA ot Orlandd
Wł' E.H' cohowtinowa
2D - ESKO DJenestra
o. HOBBY v. Gletschertopf
m. TSANDI Liman
Wł' T'W. Jakowina
3D GAJ Gralwas
o. ARGUS Pit NatwuD KIMA s Namytych Pieskow
wł. 0'M' Prichod"ko

Klata champlonów
10, CAC NATZ Djenestra
o. YASKO v.d. Roten lvlatter
m. ZAMBI Liman
Wł. B'|. Rudienko
2D BRASSO v. Rapicar
o. YACK v. Waterloo
m. IRA z. Nehrbrucke
wł. WK' Popowskij
3D PASKO v. Klostenmoor
o. CHANDI v. Arminius
m. NINA v. Klostenmoor
Wł. WB' Zamłynskij

suki - sędzia Ji i i Ś|śka
Klasa młodzleży
1D, CACDerby
m. BARCELONA Mon Sad
o. VAX v. Weibrussland Kirschental
m. BAGGI Mon Sad
Wł' A'o. Liebiediewa
2D LAURA l\,lotor Sicz
o. NEPTUN V. OXaIis
m. DIANA N4otor Sicz
wł. 0Ao .]\4otor sicz''
3D - JAR|NM Łast chatchi
o. PORSCHE Bad-Boll
m' Z|EMFIRA Bołłbłat
wł. W.R. Urban

Klasa pqśrednia
1D, CAC, CAC|B, BOB
m. IRKA Djenestra
o. Bar v. Ostfriesiesche Thinstatte
m. PUfulA Dżenestra
Wł. s'W. DaWydoW
20, Res.CAClB - ZIMKA Ortando Hof
o. PORSCHE Bad-Boll
m' BANDAŁUNA ot orłando
Wł. c.Ł. Kotwickaja
3D - VENDETTA Krym-O.tand
o. FALDOR v. Fiemereck
m. T|NA Dżenestra
Wł' odiessinsitut Wnutr.Dieł' simfieropo|'

Rlasa otwańa
10, CAC - MONA l.Jkrainian Land
o. Platon v. Aurelius
m. KARA v. Hochstadter Wappen
Wł' s 'E.okseniuk
2D -RIKA Djenestra
o. KARLY v. Arminius
m, OLIVIA Unix
Wł. W.A' spirina
3D W|LKA samot€r
o. JOCKER v. Wildsteiger LanD MTNKA v. Trafatga

Klasa uukowd
1D, CAC - PUMA Djenestra
o, ZAI\4 B v. Monchbefg,
m. BoNlDEA Dżenestra
Wł' s.W. Dawydow
2D GIZA Ukrainlan Land
o, ESKO v. Danischen Hof
m. YUCCA v. Lechtal
Wł. odesinstitut Wnutriennych Dieł

Xlasa champlonów
1D, CAC - DIANA lvlotor Sich
o. OLYI\,'IP v. Batu
m. ENGA Della Abibi
Wł' oAo ,.Motor sicz''

L-
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WYSTAWY WYSTAWY WYSTAWY WYSTAWY WYSIAWY KIasa Młodzieży
1 D PATI z Peletonu Skorpiona
O. WALLANCE aus Agrlgento
M. IPO KATLMasarko Lordana
wł' GUberow H''
2 D JOSTA Rykom
O. LPOlUMBOAnimar
lvl. RENI Rykom
wł' Ryszard Kondze|a,
3 D |SKRA Eskońa
O.IVIARCO z Kr!,vani
M' KESA Eskońa
wł. Małgorzta Gietka'
4 D GITTI Kabi
O. CCH.PLSchH2 ALDO Nolte s
M. BOA Kabi
wł' Sławom r Ste mach,

K asa Pośrednia
D OxA Mis-Maz
O. WENDO Kadiman
lvl. CH.PL POLA M s-Maz
wł. WaIdemar Federak'
D LIJSlvom Farbenspiel
0. ZARNO vom Farbenspie
M. RoXY vom Farbenspiel
Wł' Wa demarŁodzicki ,
D !.4ALTA Satysfakcja FCI
o. cH.PL lP0 ll GAMBO Satysfakcja
M. MOJRA Eskona
Wł' Jacek Pych,
D ORKA De'N4arko
O. CH.PL MAXoN vonArminius
IVI. CH.PL IPO I BRUTTA De.IMaTKo
wł. R' Koda'

K|asa otwańa
D Zwyciesca Wystawy i RasyJoSTA
Kamienna Twierdza
0. JAG0 vom Frlrstenberg
M' ALASKA z W ęcborskiejDo iny
Wł' IWona Rf uchowska.strzeIecka'
D DESSA Mis-Maz
O.G LDo v. Robinson Park
N]. CH.PL POLA M]s.Maz
Wł. Federak W' Wójcick s',
0 FUGA z Trojańskiego Lasu
O. IPO IJACKSoN vom L.;rchenhain
N4' RoZ|feska nego Wzgórza
wł' Zb gn eWStępsk]'
D LENA Mis-l,4az
o. IP0 FLAX Vom Ho]tkż]mpelSee
N,4. XARA Mis'Maz
Wł' Wa|demar Federak'

K asa LJżJ,tkoWa
HARA Rykom
O.SchH3 EDDYvon Haus Gelt nger
N4. SULllvlAWoj Bas

Warszawa
14lipca ?OO2r

PSY
K|asa szczen ąt
1WO ZORRO l\4is-Maz
o' LE| D|ha Rożen
M. POLAI\'4is Maz
wł' Federak W' Wójc ckis.
2 wo |KAR z Tlojańskiego Lasu
O.VAXzBerl iny
M' FL]GA z Tro]a ńskiego Lasu
wł' Zbigniewstępsk '
3 WO HOSS Kabi
o. CH.PLSchH2 ALDO Nolte s
M. BELLA z Sowiego Zagajn lka
W]. słaWomirsteImach
4 FRED Geslander
O. LANG lJremieZazrakov
lvl .  BONAAbakus
wł. KrzysńofGoWin

KIasa Młodzieży
1 D PACO Mavic
0. YAS K0 v. Farbenspie
M.CH.PL POAFRASchreidon
Wł' Klfysztofso|nica,
2 D JACX Rykom
O. RlJMBOAnimar
M. REVI Rykom
Wł. sta n isłaW Kościuch '
3 BDB IWO Eskorta
0. MARCo z Xrywlan
M' KESA Eskońa
wł' Jacek Makowsk, BD
4 BDBNEGRo Twierdza Modtin
o. cH.PLlP0 GAM BO Satysfa kcja
M. NIILVA von BurgLlebenstein
Wł' Marek Mądry'

Klasa Otwafta
1D AXEL Ańurus
O. IPO JACKSoN vom Larchenhain
lM. CZYSTA z Klasnornej Do iny
wł' Federak W. Zawiś|ak lM',
2 D LARY Mis-N4az
O.IPO FLAX vom HoltkamperSee
M. XARA Mis Maz
Wł' LeszekRymuza,
3 D MoNDo od zegarmistża
o' FLAxV'Ho|tkómpersee
lv4. FIDA od Zegarmistrza
wł. czesław Błaszczyk,
4 BDBADOR Satysfakcla FCI

o' PAscHAVon derJahnhóhe
M. PR IMA Satysfa kcja
wł. Ada m StrzeIecki,

KIasa Użytkowa
1 D Zw. Wystawy NIUTON De-
Marko
O. HER0 De'Marko
M. RONASad,"ckie Lachy
wł' Mirosława Mon]kowska'
2 D BRtJTUs zsłupieńskich Lasów
o. POJACKSoN vom Lerchenha n
M. DOXSAz Borowic
wl. Remig usz KrLrk,
3 D YUGO lvlls]vaz
O. PlROLvom Kronensee
lM. NARA z Berllny
Wł. Dorota Pank eW cf'
4 D MARKO Geslander
0.IPO NIK0R vom Thermodos
M.lP0 FlNAGeslander
Wł' Bożena Reisch,

K asa championóW
1D GRAFSatysfakcla
o. GAMB0 Kratmosens
tv' l .cH.PLlPo
lv4.IPLAME od Eksa
wł. Zb gn eWWlóbe|'

slJX!
K|asa Sfcz€n ąt
1WO GtuA Geslander
o. PO N K0RvomThermods
M. DAGAGesander
wl. Micha ak A. Reisch B.,
2 Wo |TAKA z Trojańskiego Lasu
O. VAX z Ber iny
M' FUGA z Trojańsk ego Lasu
wł. Marek Żm|jewski,
3 WO WOX:A lvlsMaz
o. YUG0 Nrlis-Maz
M. XANA Mis-Maz
Wł' Federak W. Fa k ewiczJ.,
4 WO PAXI Konsta r
o. lP0 FLAXvom Hol&emperSee
M. XlLlzAgaru Bohem a

f
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7€ gtudnia 2oo2r

PgY

K|asa młodz eży
D A-ARKO Wan-Hen FCI
O.VITO esweiler
M.JONAWan-Hen FCI
wł. H.Tabaczyński,
D EIKO vom Kleinen Land
O. SchH3 KEVlNvom Murrtal
M. SchH3TlNA vom Kleinen Land
Wł'L].Tremel'
D RIKKoR v,Der Piste Trophe
O. lP0-3 SchH3 UNTOX v.Ducati
M. ClNDYv.Schlos BLrgland
Wł. M. LasotkiRoschnran ' '
BDB DAKAR Kamileł
O. LANZo z HarnadyCS
M!DAlSYTexa
Wł' J '  Mazurek,

KIasa pośredr]a
D Zw.Wystawy A-ZABIR Wan-Hen
FCI
0. LIMB0 Monchberg
M. RLIMBA Wan Hen FCI
wł. H' Tabaczyński,

Klasa otwarta
LENDTER v. der Ostfriesischen
Thingstatte
0. BAR v. der Ostfriesisc he Th ing

N,4. SchHl JUKYv.Pendler
wl. M. Lasotk, D

Klasa uż}tkowa
D IPo.|A'DELos sądeckie Lachy
O. HdalSchH3 TIL vorll Lechta
M. CH.PL Hdal PO lPENNYvon der
H olzheirner Linde
wł. B. Famuła.,
D SchHl IPGIATHOS von Haus
Arnemann
O. SchH3ATHOSvon Hambahtal
M. SchH3 HASELvon der Dreiecks

KOppel
wł' Z' Boratyn,
A-WEKTOR Wan-Hen FCI
O.lAGOvom Danlschen Hof
M. JENNY Simmersberg
Wł' M.Tabac4/ński, D
lPOl A-EDO Texa
O. SONNY Breje Arn See
N4, NIX AcerAureum
W]. M' Ta urog ński, D

BDB DEWIAImaT
o' IPo.|K]MoN Kamireł
M'A.GAB|Kamireł
Wł' K' Samorajski,

Klasa otwana
D A.FAXI Kas.Kat
O. CH. XAROVitaxs
M. N4Ł'cH.PL DA|SY Kas.Kat
M/ł' ]' Bułka,
D A|DA ż Potoku Dobla
O. CH IPO lACERAureum
l!4. KORAz Potoku Dobra
wl. H. Korolewicr,
D NALA Rodiaz
O. KIMBO v.Moncheberg
M. TOGAv.Wa dhang
wł' R' G apa'

KIasa uż},tkowa
D Zw.Wystawy Zw.Rasy IPO-l
DONA Formacja
O. SchH3 SAI\y'M0 vom F emereck
M' FARA z Kojca championów
Wł.f 'Boratyn,
D JOrA z Umultowa
O. NEROv.Hohen Drawehn
l\/ l .SANTAJaskier
Wł' R. Glapa'
BDB ESKAPADA sfora Kłanlca
0. WITO Preubenbulut
lM' USENAsfo|a Kłanica
wł' T' chm]ec,

SlJtrI

KIasa młodzieży
D DABI Kamireł
O. Dna Po]LANZO Hamady
M. Po.|DA|sYT €xa
Wł' M' Napieracf,
D FINA vLichteta I
O. RICKOR v.Ar ett
M. BESSv.Lichteta
wl. J. Kajak,
D TAJGA [4atador
O. KEVIN Matador
M. FUJlMatador
wł' X. Pisarek,
D SllVlA Stary Samotar
O.SchHAlKv.d-Yugobox
M.SWIA TOTASamotar
Wł' B' Famuła,

K|asa pośredn a
D A-ZAWA Wan-Hen FCI
O. KlMB0vom Monchberg
M. RL.JMBAWan-Hen
Wł' H.Tabacfyński'
BDBYESSYvom Hevel ing
O. KARLYvom Arminius
N4. HUMMDA vom Hevel ig
Wł. B. Famuła,
BDB T|NA f Kąko|ewa
O.JAR 2 LJmultowa
M. PONA z Umu towa
wł' K. R' G|apa'
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sĘDZA:Anna DoM N|AK

PSY

KIasa szczeniąt:
1wo'oRo sadeckie Lachy
o. XANDOR Fortunahof
m. PENY Holzheimer Linde '
wł' A'Woda i J'GoceIoVsky
2ob, - IDOL od Szalonel wandy
o. QUERO Urbecke
m. CELI od Szalonei Wandy
wł. A'Kościólek

KIasa młodzleł:
ldosk - NEWIL contra
o. RE{viUSGero
m. TRINITY Contra
wt.i.xunis
2dosk - AIVAR Hof
o. D NG0 tulavic
m. DELTA Avax Hof

3dosk" KADET 2 Koica Elblkame
o. MARCO z Kryw an
m. HAPPYz Kojca E bikame
wl. E.Janik-Borecka
4bd -VOX-VIARUS z Piaszczystej
Górki
o. DlNG0Mavc
m. KRISS KONTESSA z Piaszczystel
Górki
Wł' B'Sfabat

K|asa pośrednia:
ldosk - EGO Amar
o. LANZO z Hamandy

wł. R-Mazur
2dosk - ZOLTAN Tensor
o. lN Dl]S Fourn ermuh enbach
m-ASHKA Faustus lvlorav a
W]' R.Macałka P.Tahnybok

Klasa otwańa:
ldosk - PAKS lavic

o. YASKO Farbenspie
m.AFRASchredon
wł' M. c]chostępski
2dosk- LAGO Holzheimer Linde
o. E]\,4OR Schirlrrne berg
m.JADEHorheimerLinde
wł' K'JedIovsky
3dosk-ATOSzPodbroku
o. YAGO z Kojca Elbikame
rn. LNGRA Pa-Bo-{\4a
Wł' R.Rybak
4bd - Fox z Ligoniowej Góry
o. TAMBO Vitaxis
m. FEGArnad Strumyka
wl, P,C eraszewski
sbd -TIM Woj.-Bas
o- MAXoN Arminius
m. LESKAWoj.-Bas
wł. K.KlzakowsKI

K|asa użytkowa
1dosk zw.Wystawy. D|K Gibałowa
Góra
o. FAB OSchacher
m. SASIA Nieuwlandshof
Wł' K'Dobrzański
2dosk - IGOR Tarnok ore
o.W|TO Preusenb ut
m. ESC|Adel lAbib

3 dosk - ISTRO lloncherg
o. GABOR lMonchbefg
m. MA KA Monchberg
Wł. K.Jedut
4bd'ERICK zivco
o. S RKW ldsteiger Land
m. S]TASantamar

KIasachampionów
ldosk - BRONKO Stary Samotar
o. HINNERK K emoor
m. PENNYHolzhelmer L nde

2dosk - ALLAH Kamienna Twierdza
o. KAS Herdeskring

nr. ELF Hollager Linde

SUKI

Klasaszczeniqt
1wo - DORA Szlachetna Krew
o.WlTO Preusenblut
m. RANDA z Kotca Elbikame
Wł. R'ChoIeWa
2wo' DoLLY AniÓar
o. ISO fMagistra e
m. FINSIEN Rykon
wl, Z,M eniasz
3wo - AFRA Lu-Pa-Sra
o. WITO Preusenblut
nr.  POL|HausGal i
Wł' J'Wó]towicz
4wo . DoRls z Głuskiel
o. NIKO Lehnhof
m. ORESTATGaIi

5wo - BES|Jar is
o. BRONK0 Stary samotar
m. CORSAT Kolca Elb kame
Wł. K'Batóg

KIasa młodzieży
ldosk-ElKESaurus
o. ESKO Dan schen Hof
m. NANYSaurus
W|'A'Wyciś|ak
2dosk - YA[4lNA Rednex

m. NOVA Rednex
wl. D.Salata
3dosk-ANZAz[4i-Go
o. ZOLTAN Animar
m. KERRIz Dziedric
Wł' ]'Wó]toWicz
4bd -GEMI of icerski Kojec
o. BEROSatysfakcia
m. FANTAzAgiru
Wł' s.zajde
5bd - TIGRA-TIGGRISE z
Piaszczystel Gólki
o. DlNGOMavc
rn' HE D.HELLENZz Piaszczy€tej
GórkiWł' B'szabat

KIasa pośrednia
1 dosk.Zw.wystawy, Zw.Rasy'
DlxY HausGal l i
o. PASCHAJahnhohe
rn. KALEN rGal l
Wł' o.Jesensky, K'Dobrfański



2d osk. J EssI sqdeckie Lachy
o. EIMOR Schimmelberg
m. PENNY Holzhe mer Linde

3dosk - FLORA Oficerski Kojec
o. LANG Uziemie Zazrakov
m. AWRA Satysfakcja
Wł'A.Guzik
4bd -O/ńSatysfakcja
o. UNTOX Ducatl
nr. DEL|Satysfakcja
wł. |'Rzuchowska.strzeIecka

K|asa otwańa
ldos k - IBIZA Satysfa kcja
o. lDOLJahnhohe
m. ALlv4A z MiczącejPo|any
\łł' A.Gadowski
2dosk -TESA z Rodu Tyrana

m. CORA Maruu
wł. J'N4aj
3dosk - CAYEN Patland ll
o. MAXON Arminius
m. SHAZZA Patand l l
wl. K.Jedut
4dosk - CYNIA Jankrvs
o. SONNY Brebe am See
m. AKSA z Mrzyglodu
w,R.Mazur
sdosk INGAsadeck|e L8chy
o. QUINTO Feuerbal l
rn. ANGI Holrheimer L nde

K|asa użytkowa
ldosk - PlXl [,lavic
o. YASK0 Farbensplel
m.AFRASchre don
Wł' K.Dobżańsk
2dosk - SAWA Satysfa kcja
o. ROY Roten N,4atter
rlr. PRI[,4A Satysfa kcja
wł' .RzUchowska.strzeIecka
3dosk- BREMA Sukcesor
o. BEROSatysfakcja
m' HERĄ RoyaI
Wł. K']edut

KIasa championów
ldosk - PILAR Bierstadter Hof
o. RACXER Konigsgarde
m. RANETA Bierstadter Hof
Wł' R'Bożewski

l.
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Klasa szczeniąt' zbigniew
szczEŚNIAK
1wo -CANTO Ranczo lvloresa
o. WlTo Preussenb !t
m.AFlRanczo N4oresa
wl.Z.Czatkowski
2wo.oD|N Rykoń
o. GHAND|Anei i

Wl's'Kościuch
3wo- PRAIT Woj.-Bas
o. VTO Esswe erTal
m. SAVI0 Woj.-Bas
wł'Z'sobczak
4ob..ANToN Leśn8 opatowska
o. GOR z Berol ny
m. ULMAz Bero iny

5ob. " FELLO Satysfa kcla
o. QUERO Hartis
m. PR IMA Satysfakcja
Wł' M' sacewicz

KIasa młodzlków. zbIgnlew
szczEŚN|AK
lbdb- PAX Sorex
o. XAN D0R Fortu nahof
m. OLLA Sorex
wł' S'Bi|os
2bdb- GRAFV-MEx
o' KEV|N Murńa
m. YANNA La rchenha n
Wl' l,4' Lasocki D'Wichłacz
3bdb.0R0 sądeckie Lachy
o.XANDOR Fotunahof
m. PENNYHozheimerLnde
W|'A'Woda i J'GoĆeIovsky
4bdb -ARON lvawro
o. QUERol- ladis
m. LAJFlCiech-Vlaz
wł' K'Soko|owski
sbdb-AMAR Hof
o. DINGO Mavlc
m. DELTA Avax Hof

XIasa młodzieży zb|Eniew
szczEśN|AK
ldosk- NERO z Weselskiej Zagrody

m.QUlNArBerol iny

2dosk- CASAR z Okopowej

m' NANAz W ęcboEk ej Do|ny
wł' K'KoWa czyk
3dosk-ARRY RancroAmala
o. VTO EssweierTal
m. TAL.BETT G bałowa Góra
wl. B.Srymcrak
4dosk ' ETos f€stanowego Ko]ca

m. GAMA z Towarzysk elZagrody
Wl. i'Winiecka stanisławskl
5dosk- R0BIN Holzhelmer Llnde

n']ADEHoDh € lm € rL inde
Wł' PszkaIski

KIas6 ju n Iorów . zbIgnlew
szczEŚNIAK
1 dosk - SPRINTAS G6rll6vletts
o.ZARN0 Farbenspiel
m. VIIRKA Paradiesgarten
Wł' R.]an usa itis TrachanoWicf
2dosk -ARXO Wan"Hen
o. VITO Esswe ler Tal

w|' H'Tabaczyńsk
3dosk- HAKIWoJ.-B6s
o. CZARLIWot.-Bas
m. NOKIA Wot. Bas

4dosk -AXELWan'Hen
o. VITO Essweier Ta

Sdosk - FUX Berolina
o. ESKO Dan schen Hof
m' oNDRA DunlesĆhenke

Xlasa otwarta - Zbign iew
szczEśNIAK
ldosk- ZBIR Wan-Hen
o. KIN4BO Vlonchberg

2dosk-URSUS DomusAurea
o' LARRY z rndońelGauner
rn. PANTERA AcerAureum
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3dosk-AGAR zaguri
o. NlCOAvar lolog
m. SONY Damy
w|' |\'4' Kęsick
4dosk-AMIGO Arkona Palk
o. LEO BauhoferLand
m. YESSIE EssweilerTa
Wł. D'v]akarewlcz
4bdb -CHlPWilczy Klan
o. HoBBY G Ietscheńopf
m. slDo RA Fran kengold
wl' M' żych|iński

K|asa użytkowa . zbign iew
szczEŚNnK
1doŚk' zwwystaw i Rasy. ArHos
HausArneman
o. ATHOS Ha mbachta
m. HIsEL Dreieckskoppe
wł'Z'!oratyn
2dosk - BAY Romaxa
o. RA M BO Plassenbu rg
m. AMBRAAlfavc
wł' lVI' Kęs ck
Sdosk- lG0R z Beroliny
o. RoY Roten l\,4atier
m. KU 0lE Trie nzbachta
wl. R.Marcrak
4dosk-PLATON Aurellus
o. K lv4 B0 lvlonch berg
ra. URSAAufeLius
Wł. B.]anusa tisTrachanow cf
Sdosk- IGOR Tamok Orc
o. WITO Pressenb ut
rn. ESC A delAb bi

KIasa ch6m pIonów . zbign Iew
szczEŚN|AK
1dosk" BRONKOStarySamotar
o,H NNERKKemooi
m. PENNYHolzhe mer Linde

2doŚk. HIRo AlIett
o. EROS_Lu senstrasse

wł' ['4' cieś|ak

SUKI

KIasaszcfen|ąt
1wo -CHltA Natus
o.WTO Preussenblut
nr. URXA Mis Mar
Wł' P.l'4 cha ski
2wo- USSA Gramitoda Wolf
o. CZ|Coz Kojca E bikame
m. DU VIKA Zamolski Kojec
Wl' N4. c eś|ak
3wo - NARA D*Bes
o. ROVIEO Pallas Athene

4wo-ERlXAK6lupus

o. DAKOSatysiakcja
m. EINA Satysfakcja

swo.AFRA Leśna opatowska
o.IGOR r BeroLiny
m. ULMA z Berolny

K|;sa młodzlków' zbign iew
szczEŚN|AK
lbdb -AZA Redsbr

m. ETNA Mis-Mar
wł. R.Kruk
2bdb- PAL|Sorex
o'XANDoR Fońunalrof
m.0LLASorex
Wł' S.B ros iM' Hrubovsky
3bdb. GA.IA z Działki Lepińskiej
o.WlTO Preussenblut
m. DORA z Krywlan

4bdb- FREIA SzenberE
o. ROMEO PalasAthene

5bdb - OKA z Weselsklel ZaErody
o. BRUTUST wese skiejzagrody
m' oL [,4P A Rykoń

K|asg młodzieł. Flanf Petet KNAIJL
1' AIVANDA Garllavietls
o. HENRYDuniesclrenke
rn. SASK AGo denen fwe g
Wł. R.]anusaitis Traclranowicz
2 -ARIS r Mavo
o. LANG UzemieZazrakov
m. FANTA z Poany Imie ińskiej
wl, N,Zamorowski
3.JENNY Mas € rau
o'WlTo Preuss €nbIut
m.lOLA Widste ger Land
wl. L.lvlatuskovic PHanzel
4- RAAsarko Lordana
o./"qNDOR Fortunahof
m. HAG Asarko Lordana
wł' G'okrasa
5.NINARykoń
o. GLENN Erenkamp
m' RENI Rykoń

KIasaluniorów' Flanz Peter KNAUL
1-SlSlRodlaz

m. FETA Rodiaz
W|. Pszka|ski R'Nanryś|ak
2-oDRlHausAik
o. FARRAS Kirschental
m.Bas

3'JEss|sądeckie Lachy
o. EMOR Schimmelberg
m. PEN NY Holzhe mer Linde

ovVcfĄREK

W|. lVI' sumińsk]
5 -AxA Banda Ptysia
o. ZoLTAN Animar
m' FUGA zZagożdżona

Klasa otwarta-Franz Peter KNAIJL
1-ABRA Wenikal
o. lAGoWofsburg
m.oRWEL|A f [4a aĆhitowej Łqki
wł' D.Byłeń
2-HERAOstersiek
o. DtuOS Godecke Miclrels

Wł' G'Korschek
3'LESKAWoI.-Bas

m. SAMlWot. 'Bas
wl' G'szczęsny
4- MEGI Rodlaz

5 -ZADRA Wan-Hen
o. KIM BO lv,lonchberg

W|' WPiasecki i H'Tabaczyńsk

K|asa użytkowa . Fla nz Petel KNAUL
ldosk zw.Wystawy - Ll.l NA z
Hetm€ńskielsfory

m' ]URATAz Hetmański€j Sfory
wł' H'szewczyk
2dosk - FOXI Masera u
o. WITO Preussenblut
m.J0LAWidsteiger Land
wł' L.l'4atuskoVic
3dosk - PRIIVA Satysf akcja
o. WICXO Felsenwehl
m. PAL[,4EodZeksa
wł' |'Rzuchowska Svfe ecka

o.ATHOS Hambachtal
rn. lENNYHausZuchtef

5dosk. lNGA sądecki€ Lachy
o. QUINT0 Feuerbal
rn.ANG| Holzhe mer Linde

K|asa champ|onów. Ftan2 Peter
KNAUL
ldosk CAIJA zzaborowa
o.OR0Hainebuche

wl.Z.Batan
2dosk- ETNA Rychan

m. MORA lask ef

r-


