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POKREWIEŃSTWO I INBRED W HODOWLI PSÓW
Wielokrotnie podczas rozmów różnych
hodowców można usłyszeć magiczne słowo
„inbred”. Jedni wypowiadają je w kontekście pozytywnym, dla innych jest to twór iście
„szatański”, który „nic dobrego przynieść nie może” i najlepiej trzymać się od niego z daleka. Wiadomo nie od dziś, że ludzie najczęściej boją się
rzeczy nieznanych, a analiza pokrewieństwa oraz
pojęcie inbredu niestety są dla wielu hodowców
czymś niezrozumiałym.
Aby zrozumieć czym jest inbred należy
wyjaśnić pojęcie pokrewieństwa. Co to jest spokrewnienie wiedzą chyba wszyscy. W końcu każdy, albo prawie każdy ma bliższą już dalszą rodzinę. O pokrewieństwie dwóch osobników możemy
powiedzieć wtedy, gdy w ich rodowodach występuje co najmniej jeden wspólny przodek. Wyróżniamy dwa rodzaje spokrewnienia: w linii prostej
(np. ojciec i wnuczka) oraz w linii bocznej (np. kuzynostwo). Miarą spokrewnienia jest współczynnik pokrewieństwa. Informuje on nas o tym ile
dwa spokrewnione osobniki mają genów wspólnych przez pochodzenie (np. odziedziczonych od
wspólnych przodków). W literaturze można spotkać wiele wzorów pozwalających na oszacowanie współczynnika pokrewieństwa. Najbardziej
uniwersalny, możliwy do zastosowania zarówno
w przypadku skojarzenia w linii bocznej jak i prostej jest poniższy:

Fx – współczynnik inbredu osobnika X
Fy – współczynnik inbredu osobnika Y
symbol sumy oznacza, iż musimy
uwzględnić wszystkie ścieżki biegnące od
osobnika X do Y przez ich wspólnych
przodków.
Przed analizą spokrewnienia należy jednak przybliżyć nieco pojęcie rodowodu. Rodowód
z definicji, jest graficznym przedstawieniem pochodzenia danego osobnika, – czyli w rodowodzie mamy zapisanych jego przodków (liczba
przodków ujętych w rodowodzie zależy od jego
„głębokości”, im głębiej sięgający w przeszłość,
tym większa liczba pokoleń). Mamy kilka rodzajów rodowodów: tabelaryczne, strzałkowe, schematyczne, itp. Sama forma przedstawienia pochodzenia danego osobnika nie jest jednak najważniejsza. Najbardziej istotne informacje, jakie
można z rodowodu uzyskać to:
- liczba wspólnych przodków rodziców probanta
(probant to osobnik, dla którego tworzymy rodowód)

- liczba pokoleń, które dzielą probanta od
wspólnego przodka lub wspólnych przodków
jego rodziców
D

E

D

B

F
C

A

Rys 1. Przykładowy rodowód probanta A

Wzór 1
gdzie:
Rxy – współczynnik pokrewieństwa osobników
X oraz Y
n – liczna pokoleń, która dzieli osobniki X i Y
od ich wspólnego przodka
Fa – współczynnik inbredu wspólnego przodka A

Na rysunku pierwszym, przedstawiono
przykładowy rodowód osobnika A. Ma on rodziców B oraz C, którzy są półrodzeństwem.
Na początek spróbujmy oszacować spokrewnienie rodziców probanta. B i C są ze sobą
spokrewnieni w pierwszym pokoleniu przez D. Nic
nie wiemy o zinbredowaniu osobników B, C oraz
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D, przyjmiemy więc, że ich współczynnik inbredu
wynosi 0 (nie są zinbredowani).
Zatem korzystając z wzoru nr 1:

FD, FB oraz FC są równe 0 a ponieważ
mamy jednego wspólnego przodka łączącego
osobniki B oraz C, dlatego liczymy liczbę pokoleń dzielących B i C tylko dla jednej ścieżki.
N – czyli liczba pokoleń dzielące B i C przez
ich wspólnego przodka D wynosi 2 – jedno
pokolenie od B do D plus jedno od C do D.
Po podstawieniu do wzoru zostaje nam:

B oraz C są ze sobą spokrewnieni w 25%,
czyli mają 25% genów wspólnych przez pochodzenie.

E-ROTTWEILER

znając spokrewnienie rodziców, gdyż współczynnik inbredu potomka jest połową współczynnika pokrewieństwa jego rodziców.
Wracając do rodowodu z rysunku
pierwszego, współczynnik inbredu osobnika
A będzie wynosił połowę współczynnika pokrewieństwa osobników B oraz C:

Oznacza to że osobnik A jest zinbredowany w 12,5 %, czyli 12,5% par jego genów to układy homozygotyczne.
Jeżeli nie znamy współczynnika pokrewieństwa rodziców, wtedy możemy obliczyć
współczynnik inbredu probanta, korzystając z
poniższego wzoru:

Sama informacja o spokrewnieniu
dwóch osobników, z punktu widzenia hodowcy nie jest celem samych w sobie. Ma ona
znaczenie dopiero, gdy chcemy te dwa osobniki ze sobą skojarzyć. Jest to istotne o tyle,
że kojarzenie osobników ze sobą spokrewnionych powoduje zinbredowanie ich potomstwa.

Wzór 2
gdzie:
FX – współczynnik inbredu osobnika X
n – liczna pokoleń, która dzieli rodziców
osobnika X od ich wspólnego przodka
FA – współczynnik inbredu wspólnego
przodka rodziców osobnika X
znak sumy oznacza, iż przy obliczeniach
bierzemy pod uwagę wszystkie ścieżki łączące rodziców osobnika X przez wspólnych
przodków.

Inbred to w skrócie prawdopodobieństwo, że dwa losowo wybrane allele danego
genu jednego osobnika są takie same. Jest
miarą homozygotyczności danego osobnika.
Pokazuje jaki procent par genów tego osobnika ma układ homozygotyczny. Inbred mierzymy za pomocą współczynnika inbredu.
Współczynnik inbredu można obliczyć wieloma sposobami. Najprościej można to zrobić

Samo zjawisko homozygotyczności
jest naturalne i normalne w wielu populacjach
zwierząt dziko żyjących, gdzie nie występuje
chów wsobny. Częstość występowania układów homozygotycznych, czyli inaczej średni
poziom zinbredowania w takich populacjach,
zależy od frekwencji poszczególnych alleli. W
praktyce powinno podawać się inbred jako
wzrost homozygotyczności danego osobnika
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względem średniej homozygotyczności całej
populacji. Na przykład średnia homozygotyczność w jednej populacji może wynosić
10% a w drugiej 20%. Gdy mamy osobnika
zinbredowanego w 25%, wtedy względem
pierwszej populacji jego homozygotyczność
będzie sporo zawyżona. Względem drugiej
zaś prawie w normie. O ile podawanie
względnego zinbredowania osobnika w populacjach zwierząt hodowlanych takich jak np.
bydło domowe czy trzoda chlewna nie stanowi problemu, (ponieważ posiadamy bazy danych gromadzące rodowody wszystkich
osobników) o tyle poznanie średniego poziomu zinbredowania np. u polskich rottweilerów
może stanowić już problem. Należałoby przeanalizować rodowody wszystkich psów obecnie utrzymywanych w hodowli i policzyć
współczynniki inbredu dla każdego z nich.
Dodatkowo dobrze byłoby również w podobny sposób przeanalizować rodowody osobników już niebiorących udziału w rozrodzie, które miały jakiekolwiek wpływ na rozwój tej rasy
w przeszłości.
Teoretycznie jest to możliwe, w praktyce jednak bardzo trudne ze względu na brak
lub bardzo utrudniony dostęp do rodowodów
psów biorących udział w hodowli.
Wielokrotnie słyszymy twierdzenia różnych ludzi, w tym hodowców, że kojarzenie w
pokrewieństwie jest dobre, złe, daje dobre
efekty hodowlane, daje fatalne efekty hodowlane. Wszystkie te stwierdzenia są prawdziwe
ale jednocześnie fałszywe. Stwierdzenie bowiem czy konkretne skojarzenie w pokrewieństwie jest dobre lub złe, zależy od wielu czynników, których po częstokroć hodowcy nie są
świadomi i których równie często nie są w
stanie sami poznać – jak choćby średnie zinbredowanie rasy w Polsce.
Odmianą kojarzeń w pokrewieństwie
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są kojarzenia kazirodcze. Jest to kojarzenie
np. rodziców z dziećmi czy rodzeństwa między sobą. Tego typu kojarzenia w normalnych
warunkach hodowlanych nie powinny być stosowane. Zagrożenia z nich płynące a będące
skutkiem nadmiernej homozygotyczności, są
warte ryzyka tylko w przypadku ratowania rasy czy gatunku. Choć musimy pamiętać, że
tego typu kojarzenia po częstokroć były stosowane przy tworzeniu wielu ras.
Wielu z hodowców zadaje sobie pytania czy i dlaczego nadmierne zinbredowanie
jest złe ? Otóż musimy pamiętać, iż podstawą
przeżycia danego osobnika w środowisku jest
możliwość adaptacji. Poprzez adaptację do
środowiska mam na myśli możliwość przeżycia w danym środowisku i przekazania genów
potomstwu, czyli rozmnożenia się. Możliwości
adaptacyjne determinowane są przez genotyp osobnika. Jak wiemy psy są zwierzętami
diploidalnymi – tzn. posiadają po dwa allele
każdego z genów. Allele te mogą występować w następujących układach:
•

homozygotycznych AA i aa

•

heterozygotycznych Aa

W przypadku układów homozygotycznych w obu loci mamy te same allele. U heterozygot w każdym locus jest inny allel.
Upraszczając allel dominujący oraz recesywny dają nieco inne produkty genowe, czyli
białka budujące i pozwalające żyć organizmom. Każde z tych białek może działać inaczej w innych warunkach środowiskowych
dając inną szansę przeżycia posiadającym je
organizmom. Oczywistym jest, że posiadając
dwie odmiany danego białka szanse na przeżycie w ciągle zmieniającym się środowisku
są większe niż posiadając tylko jedną z nich.
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Inną ważną konsekwencją nadmiernej homozygotyczności jest obniżenie odporności immunologicznej. Receptory biorące udział w
odpowiedzi immunologicznej (czy to obecne
na limfocytach T, przeciwciała czy MHC)
składają się z dwóch elementów wzajemnie
się uzupełniających, które można porównać
do dwóch dłoni złączonych nadgarstkami.
Palce tworzą koszyczek, który rozpoznaje obce antygeny obecne w organizmach, umożliwiając ich likwidację czyli wyzdrowienie. Każda z tych „dłoni” w uproszczeniu kodowana
jest przez jeden z dwóch alleli za nie odpowiedzialnych. Jeśli allele te są identyczne,
wtedy obie połowy koszyczka są takie same i
możliwości odpowiedzi immunologicznej mogą być upośledzone. Gdy mamy dwa różne
allele wtedy koszyczek ma bardziej złożoną
budowę i przez to może rozpoznawać i prezentować większą gamę obcych antygenów.
Więcej antygenów = większa odporność na
infekcje.
Przedstawione powyżej zjawiska to
tylko przykłady zagrożeń, jakie mogą czyhać
na osobniki o zwiększonym poziomie homozygotyczności. Jest ich o wiele więcej i razem
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nazywamy je depresją inbredową.
Jednakże oprócz skutków negatywnych mądre kojarzenie w pokrewieństwie
miało i ma nieocenione zasługi w hodowli
wielu zwierząt w tym i psów. Dzięki tego typu
kojarzeniom możemy stosunkowo szybko dokonać stworzenia nowych ras czy linii hodowlanych przy niewielkiej liczbie osobników początkowych.
Za każdym razem jednak, kiedy podejmujemy próbę tego typu kojarzeń należy dogłębnie przeanalizować jego skutki. Należy
być świadomym, iż nieodłącznym elementem
kojarzeń w pokrewieństwie jest ostra selekcja. Selekcja ta może się objawić np. koniecznością uśpienia części szczeniąt.
Słowniczek:
Allel – odmiana danego genu występująca w
dwóch postaciach u jednego osobnika
Locus (loci l. mnoga) – miejsce w którym na
chromosomie występuje dany gen
Tekst i rysunki: Tomasz Strzała.
Właściciel hodowli Canegro

MISTRZOSTWA ŚWIATA ROTTWEILERÓW IPO3
IFR 2010 – DANIA

Organizatorem Mistrzostw Świata Rottweilerów IFR 2010 był Duński Klub Rottweilera. Zawody odbyły się w dniach 11-12.09.2010 w miejscowości Ishøj pod Kopenhagą.
Mistrzostwa Świata Rottweilerów są rozgrywane wg regulaminu IPO3. Organizatorem
zawodów jest federacja IFR (International Fede-

ration Rottweilerfriends) zrzeszająca ponad 30
krajowych klubów rottweilera z całego świata,
Polska niestety nie należy do jej struktur. W zawodach startuje zazwyczaj około 50 rottweilerów
z krajów zrzeszonych. Oprócz takich potęg jak:
Niemcy, Szwajcaria i Austria zobaczyć można
również reprezentacje Holandii, Belgii, Słowenii,
Francji, USA, Czech, Słowacji, a nawet Włoch czy
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Hiszpanii. Na poprzednie mistrzostwa swoje reprezentacje wystawiły nawet Rosja i Portugalia.
Nie zobaczymy na takich zawodach niestety zawodników z krajów bałkańskich, których rottweilery tak licznie są prezentowane na ringach wystawowych.
Każdy klub zrzeszony w IFR ma prawo
wystawić swoją drużynę składającą się z czterech psów. Reprezentacje większości krajów wyłaniane są na drodze wewnętrznych eliminacji,
ale zdarza się również, że poszczególne kluby
reprezentowane są przez tylko jednego lub
dwóch zawodników i nie biorą one wtedy udziału
w klasyfikacji drużynowej.
Duński Klub Rottweilera do oceny zawodów
przedstawił komitet sędziowski w następującym
składzie:
•
ślad – Igor Langvarsky (Słowacja),
•
posłuszeństwo – Peter Maltha Larsen
(Dania)
•
obrona – Dirk Vandecasteele (Belgia)
Do zawodów przystąpiło 45 zawodników.
Pierwszego dnia, na stadionie w konkurencjach B
i C zaprezentowały się 24 psy, które na śladzie
oceniane były w niedzielę. Te, które ślady zaliczały w sobotę, na stadionie mogliśmy zobaczyć w
niedzielę. Pogoda w tym roku nie dopisała, temperatura była odpowiednia dla psów, ale mżawka
przechodząca momentami w dosyć obfity opad
deszczu nie były przyjemne dla kibiców, tym bardziej, że na stadionie nie było krytych trybun. Zawodnicy też mogli narzekać ponieważ część
psów, szczególnie tych bardziej dynamicznych,
miała problemy z zachowaniem odpowiedniej precyzji w ćwiczeniach na mokrej murawie.
Jednym z zawodników, którego mogliśmy
oglądać na stadionie w sobotę był reprezentant
Szwecji Ossian Modin z psem którego potomstwo mamy w Polsce, mianowicie Orkanens Oops
the Outlaw. Oops jest synem Ambasadora von
Shambala. Potomstwo Ambassadora startujące w
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zawodach zazwyczaj bardzo dobrze wypada w
konkurencjach związanych z obroną. Tak też było
i w tym przypadku, Orkanens konkurencje B i C
zaliczył na 80 punktów. W posłuszeństwie obraz
pracy był bardzo dobry, a większość punktów została utracona przy aportach. W obronie z kolei
punkty zostały zabrane głównie za nerwową pracę na rękawie, dla tego psa było chyba jeszcze
za wcześnie na zawody tej rangi.
Ciekawą parę tworzył 68 letni reprezentant Austrii Mario Niederwieser z czteroletnim
psem o niewiele nam mówiącym pochodzeniu
Joyce dell Nizzola. Para ta debiutowała w mistrzostwach, uwagę naszą przykuł nieprzeciętny
temperament psa i jego „wesołość”. Przewodnik
ze stoickim spokojem znosił niestandardowe zachowania psa, jak np. wesołe podrzucanie i
„mordowanie” koziołka w trakcie aportowania, albo oszczekanie przewodnika przy wysyłaniu „na
przód”. Pies tak samo wesoły wszedł na stadion
na ćwiczenia z obrony w części C. Zaczął oczywiście od oszczekania przewodnika, gdy ten wydał
mu komendę do rewirowania i skierował go na
pierwszy namiot. Kolejne ćwiczenia były wykonywane przez psa z dużą dozą pewności, ale było w
tym wszystkim trochę bałaganu. Najwięcej emocji
wywołała sytuacja, gdy pies po części technicznej
obrony odchodził z przewodnikiem na próbę odwagi, na którą wychodził drugi pozorant. Otóż
Joyce idący przy nodze przewodnika postanowił
wrócić do schodzącego już z płyty boiska pierwszego pozoranta, który był odwrócony do psa plecami. Takie zachowanie skończyłoby się dyskwalifikacją, ale przewodnik zdążył wydać biegnącemu psu komendę waruj, na którą ten na szczęście zareagował. Praca tej pary została przez sędziego podsumowana jednym zdaniem. Sędzia
stwierdził, że pies ma wielkie serce natomiast za
grosz nie ma rozumu.
Następnie mieliśmy okazję zobaczyć parę
z zupełnie innej bajki. W barwach Szwajcarii zadebiutował Ronny Gruber z psem Hoss vom hau-
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se Neubrand. Hoss jest synem znanego z areny
sportowej i ringów wystawowych Valentino vom
hause Neubrand oraz bratem Homera vom hause
Neubrand, który z Hermanem van Loon reprezentował Belgię na Mistrzostwach Świata IFR w latach 2007-2009. Hoss, jak jego ojciec, jest psem
dużym , dosyć ciężkim i niespecjalnie szybkim,
ale bardzo pewnym siebie i walecznym . Praca w
posłuszeństwie była solidna, ani przewodnik, ani
pies nie popełniali żadnych błędów, wszystkie
ćwiczenia były wykonywane dokładnie jednak
pies mógłby pracować z większą elegancją. W
części C pies również nie popełnił żadnego błędu,
jego siła i masa sprawiały wiele problemów pozorantom. Hoss dał się poznać jako silny i twardy
pies, który po czołówce i ostatnim ataku pozoranta dalej miał ochotę na walkę. Obrona została
oceniona na 96 punktów, wynik którego inne psy
nie były już w stanie poprawić. Solidne posłuszeństwo, choć bez fajerwerków, dało 87 punktów. Niedzielny ślad na 92 punkty i mamy debiutanta, który zdobywa Mistrzostwo Świata IFR 2010.
Kolejna reprezentantka Szwajcarii to Elisabeth Tobler z Kirou vom hause Neubrand. Muszę przyznać, że była to para, której kibicowałem
i bardzo liczyłem na ich udany występ. Kirou debiutował w Mistrzostwach Świata w Czechach w
2009 roku, gdzie zajął 10 lokatę i miał najlepszą
obronę tych mistrzostw, za którą otrzymał wtedy
96 punktów. Pies ten zrobił wtedy na mnie bardzo
dobre wrażenie, w obronie pokazał to, o co moim
zdaniem, chodzi w tym sporcie. Wszystkie ćwiczenia wykonywał dokładnie i dynamicznie. Czuł
się komfortowo na każdym etapie poszczególnych ćwiczeń, dynamicznie atakował, twardo i
intensywnie bojował, a zaraz potem spokojnie i
uważnie pilnował pozoranta. Wyjście tej pary na
płytę stadionu wzbudziło bardzo duże zainteresowanie. Niestety w ćwiczeniach z posłuszeństwa w
części B wystąpiło kilka błędów, a ponadto pies
dosyć wolno przybiegał do pani Elisabeth przy
przywołaniach. No i niestety, przy aportach oka-
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zało się, że para ta ma poważniejszy problem.
Przewodniczka miała kłopot przy odbieraniu od
psa przyniesionego aportu, ponieważ ten nie zamierzał oddać koziołka bez małej próby sił. Ćwiczenia z obrony pokazały charakter Kirou. Bardzo
dobre rewiry, intensywne i agresywne oszczekanie, błyskawiczne zatrzymanie pozoranta w trakcie ucieczki i ostra walka na rękawie, komenda
puść… i nic, pies dalej trzyma. Dopiero gdy sędzia dał zawodniczce znak, aby wydała drugą komendę pies puścił samodzielnie zanim ta komenda padła. Po ataku pozoranta na psa znów piękna walka, ale ponownie powtarza się problem z
puszczeniem. Wszystkie pozostałe puszczenia,
albo były wykonywane przez psa z dużym opóźnieniem, albo padała dodatkowa komenda. Na
domiar złego, zdenerwowana już przewodniczka
nie odebrała od pozoranta pałki po konwoju tylnym i cała część została oceniona na tylko 84
punkty, co jest oceną zasłużoną, ale nie odzwierciedla możliwości tego psa. Sędzia w ocenie pracy stwierdził, że ten pies nie traktuje obrony jak
zabawę, on walczy na serio. Niestety 83 punkty z
posłuszeństwa, 84 z obrony i 88 punktów ze śladów następnego dnia dały tej parze dopiero 12
lokatę.
Następną parą, o której koniecznie należy
wspomnieć była reprezentantka Finlandii Milla
Rantamaki z psem Manouman Pika-Esa. Para ta
dała się poznać z jak najlepszej strony na Mistrzostwach Świata w Czechach, gdzie jako debiutanci zdobyli vice mistrzostwo. Wszystkim kibicom Milla zaimponowała doskonale wypracowanym posłuszeństwem, obrazem pracy, który naprawdę rzadko spotykany jest w tej rasie. W 2009 roku ta para otrzymała 97 punktów z posłuszeństwa, a tytuł mistrzowski zaprzepaszczony
został na próbie odwagi, gdzie pies nie utrzymał
się na rękawie i odpadł, co prawda ponowił natychmiast atak, ale to go uchroniło jedynie przed
wyzerowaniem ćwiczeń obronnych. Przewodniczka nie kryła wtedy pretensji do pozoranta, obarczając go winą za tę sytuację. Można było usły-

C o p y r i g h t
©
2 0 1 1
K l u b
R o t t w e i l e r a
w
P o l s c e .
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów
Zawartych w dwumiesięczniku "e - rottweiler", bez wcześniejszej pisemnej zgody Klubu Rottweilera w Polsce

ROK 2011, STYCZEŃ-LUTY, NUMER 1 (2)

szeć jednak głosy doświadczonych przewodników
twierdzące, że to nie wina pozoranta, a problem
leżący w głowie psa. Występ w Danii zweryfikował te opinie. W trakcie pracy w części C pies
popełnił tylko jeden błąd techniczny, mianowicie
dobiegając po rewirze do szóstego namiotu złapał
rękaw i dopiero po chwili rozpoczął oszczekanie.
Dalej praca psa była dokładna i dynamiczna, ale
zdaniem sędziego, niestety niezasługująca na
wysoką ocenę. Pies nie miał pewnych chwytów, a
jego praca pod presją pozoranta była w ocenie
sędziego zbyt nerwowa. Praca w obronie została
oceniona na 80 punktów, o czym sędzia informował z nieukrywaną przykrością. Jego zdaniem
psu brakuje serca prawdziwego wojownika i praca w obronie nie jest tym co ten pies lubi. Sędzia
docenił pracę, jaką przewodniczka włożyła w wyszkolenie swojego pupila, jednak jak twierdził postawa psa nie pozwala na przyznanie wyższej
oceny. Przed częścią C ta para zaprezentowała
nam się w ćwiczeniach posłuszeństwa. Obraz
pracy tej pary w posłuszeństwie jest tym, czego
aktualnie wymagają sędziowie oceniający pracę
psów na zawodach najwyższej rangi. To co Milla
pokazuje ze swoim rottweilerem, śmiało może
konkurować z pracą np. owczarków niemieckich.
Wszystkie ćwiczenia są wykonywane z maksymalnym zaangażowaniem psa, niezwykle dynamicznie i precyzyjnie. Problemem w tego typu
pracy jest to, że przy tak „wysokich obrotach” bardzo łatwo o błąd psa. Ta para straciła punkty za
„siad w marszu”, gdzie na komendę siad pies wyrwał jak do wysyłania „na przód”, ale natychmiast
się jednak zreflektował ale niestety zamiast
usiąść zawarował. Później przy pierwszym przywołaniu „do mnie” pies biegł bardzo szybko i nie
wyhamował na mokrej trawie uderzając w przewodniczkę, następne przywołanie już było idealne
i pod względem tempa i precyzji. Na koniec przy
wysyłaniu „na przód” pies nie zawarował. Dwa
niedostateczne ćwiczenia spowodowały, że łączna ocena za część B to tylko 83 punkty. Sobotnie
niepowodzenia na posłuszeństwie i obronie pies
Milli zrekompensował jej następnego dnia uzy-
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skując 97 punktów na śladzie, co było najwyższą
oceną tej konkurencji na mistrzostwach. Ostatecznie ta para zajęła 10 lokatę.
Teraz chciałbym opisać pracę psów, które
pierwszego dnia pracowały na śladzie, a o punkty
w posłuszeństwie i obronie walczyły w niedzielę.
Ciekaw byłem występu czeskiego duetu Hynka
Prochazki z psem Vason Holubi dum. Vason jest
synem Ambassadora i do niego należy najładniejsza czołówka z Mistrzostw Świata IFR 2009,
gdzie pozorant był zmuszony wykonać prawie
dwa obroty z psem na rękawie, aby wytracić
energię, z jaką ten uderzył w niego po ponad
pięćdziesięciometrowym biegu. W 2009 roku
pies pracował na pozorancie, którego mógł znać
z wcześniejszych treningów, co na pewno jest
pewnym ułatwieniem, w końcu startowali jako gospodarze. Duńskich pozorantów Vason raczej nie
mógł znać, a mimo to jego czołówka znowu okazała się najlepsza. Opis przyznanej oceny doskonałej z tego ćwiczenia przez sędziego, który dokładnie uzasadniał każdą notę brzmiał następująco: „WOW”. Niestety pozostałe ćwiczenia obrony
i posłuszeństwa nie mogły zostać wysoko ocenione ponieważ wygląda na to, że w tej parze występuje poważny konflikt. Pies pracuje dokładnie, ale
jest zgaszony. Miejmy nadzieję, że w przyszłości
obraz pracy Vasona ulegnie poprawie, bo ten
pies ma duży potencjał.
Duże zainteresowanie wzbudziły dwie pary reprezentantek gospodarzy, które w wyniku
losowania wychodziły razem do oceny w części
B. Były to Britt Vinderslev z psem Vom hause
Kankus Quantas, która poprzedniego dnia na śladzie uzyskała wysoką ocenę 96 punktów oraz
druga duńska para Lenett Arenta Jensen z synem
słynnego Faxa vom Tengen psem Vom hause
Nomis Dondil. Britt Vinderslev w posłuszeństwie
zdobyła 93 punkty, jej praca z psem wyglądała
bardzo dobrze, jedynym problemem był ostatni
etap aportów, gdzie pies zamiast usiąść przed
przewodnikiem dostawiał się do nogi. Lenett
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Arenta Jensen pokazała pracę na równie wysokim poziomie. Dondil jest psem bardzo dynamicznym i dostojnym, a ze swoją przewodniczką tworzy dobrany duet. Błąd w „siadzie w marszu” spowodował, że uzyskali tylko 90 punktów z posłuszeństwa. Ta para w obronie zdobyła 88 punktów. Mimo rewelacyjnie wykonanej próby odwagi,
sędzia był zmuszony poobcinać punkty w innych
ćwiczeniach za takie rzeczy jak: nierównomierne
oszczekanie, rozglądanie się za przewodniczką
lub uderzanie pozoranta na etapie pilnowania.
Występ w obronie pary Britt Vinderslev z psem
Vom hause Kankus Quantas był poprawny, przy
próbie odwagi pies wyraźnie zwolnił i dodatkowo
pokazał słaby chwyt. Ocena części C to 85 punktów co dało 1 punkt straty do lidera i tytuł vice Mistrza Świata.

ną robotę i twarde charaktery swoich psów.
Na uznanie zasługuje praca sędziów posłuszeństwa i obrony, pracy sędziego od śladów
nie widzieliśmy, ponieważ, co oczywiste, obserwowaliśmy wydarzenia na stadionie. Praca każdego zawodnika była przez arbitrów szczegółowo
opisywana, a oceny przyznane za poszczególne
ćwiczenia były należycie uzasadniane. W ocenie
pracy części obronnej głównym kryterium dla sędziego Dirka Vandecasteele były cechy charakteru psa, jego twardość i wola walki. Pies, który nie
miał serca do walki, mimo, że nie popełniał błędów był oceniany na poziomie nieprzekraczającym 80 punktów. Dlatego zawodnicza kariera
niektórych psów, jak np. lidera reprezentacji Finlandii, zapewne po tych zawodach stanęła pod
wielkim znakiem zapytania.

Na zawodach zobaczyliśmy wiele ciekawych psów pracujących na różnych poziomach
oraz bardziej i mniej udanych startów. Tytuł Mistrza Świata po raz trzeci z rzędu pojechał do
Szwajcarii, zdobyli go, pod nieobecność emerytowanego dwukrotnego mistrza Vero vom Holzbrunelli, debiutanci. Drużynowe Mistrzostwo Świata
zdobyli Niemcy, którzy jak zawsze pokazali solid-

Następne Mistrzostwa Świata organizują
Włosi, a odbędą się w okolicach Mediolanu w drugiej połowie października 2011roku. Nasza, już
chyba stała grupa kibiców z Polski, na pewno się
tam pojawi. Jak co roku dojdziemy do tego samego wniosku, że wystawa klubowa ADRK to zawsze wielkie wydarzenie, ale te prawdziwe rottweilery to oglądamy na Mistrzostwach Świata IFR.

Zdjęcia z posłuszeństwa
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Zdjęcia z posłuszeństwa
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Zdjęcia z obrony
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Tekst, zdjęcia oraz wyniki:
Sebastian Pfajfer.
Właściciel hodowli
Vicarious
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Wyniki Mistrzostw Świata IFR 2010
Lok.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Nr
Przewodnik
kat.
CH-4 Ronny Gruber
DK-2 Britt Vinderslev
NL-1 Ester Punt
DE-2 Fritz Heffter
DE-1 Peter Baum
AT-1 Johann Pronebner
DE-4 Martin Jonietz
DK-3 Lenett Arenta Jensen
NO-1 Trond Otter Johansen
FI-1 Milla Rantamaki
SK-2 Zuzana Marthalerova
CH-3 Elisabeth Tobler
AT-2 Mario Niederwieser
DK-1 Michael Warburg Nielsen
NL-3 Peter Boeters
FI-3 Sami H'M'L'Inen
CH-1 Markus Peyer
SE-1 Ossian Modin
CZ-1 Hynek Procházka
NO-2 Gert Pollestad
SI-1 Rado Lukanc
FR-2 Mourad Bouhfour
SE-4 Fredrik Stewenhag
FI-2 P'ivi Tolvanen
CH-2 Silvia Ruchti
DK-4 Morten Mundt
SE-2 Marianne Ullerud
BE-2 Roland Vanhout
IT-2 Andrea Piacentini
US-1 Amanda Hoskinson
CZ-3 Pavlína Fialová
AT-3 Karin Schmied
ES-1 David Carballo Villaverde
IT-3 Ugo Giacometti
IT-5 Raffaele Bruno
FR-3 Ghislaine Ribiere
SI-2 Pavle Bukovšak
SE-3 Lars Lindström
DK-6 Henrik Fuchs
IT-1 Maira Donnini
FR-1 Eric Fayolle
BE-1 Gunther Geluykens
IT-4 Anselmi Alessio
CZ-2 Karbanová Alena
ES-2 Francisco Baltrons Periago

Pies
Hoss vom hause Neubrand
Vom hause Kanku's Quantas
Webster von den Fürstenwiesen
Fiete vom Wattenmeer
Eros von der Mehrer Mühle
Eddy Z Koralky
Jack vom Markgräfler Land
Von hause Nomis Dondil
Aira
Manouman Pika-Esa
Kirke Ballotada
Kirou vom hause Neubrand
Joyce dell Nizzola
Vom Dornenhof Jaffa
Alexis vom Nimwegenerland
Maahismets'n Dartsi-Artsi
Iwan vom hause Diethelm
Orkanens Oops the Outlaw
Vašon Holubí dům
Kimuras Harry Potter
Rambo Tri Zvezde
Canal vom hause Bouhfour
Jeppekrokens Quizmo
Finnmaiden's Qing Size
Inua 2 vom hause Diethelm
Vindelsbo's Exner
Carlo av Hanenken
Vienna v t Straotje
Conan dei Colli Briantei
Voss Du Clos Lenka
Ancara Bonnapo
Aleris von Flavia Solva
Quito de Breogan
Giove van Foxstadt
Udo von Turnleberg
Uxanne du Royaume de Dieu
Carro von Stancia Modrušan
Tapto's Unix
Rolex vom hause Anin
Blitz di casa Carlo Felice
Bandit von Quellen der Deome
Emiel van't Puntshofke
Pascal Dell’U.D.M.
Bruss Janovský dvůr
Rex de Can auladel

A
pkt.
92
96
90
95
95
95
94
82
96
97
85
88
90
90
94
90
80
89
86
85
83
88
81
83
93
74
70
75
75
80
75
82
86
46
76
77
59
70
71
46
40
28
1
12
0

B
pkt.
87
93
91
88
89
88
87
90
84
83
81
83
84
85
77
90
79
80
70
73
85
84
76
90
80
80
91
77
70
70
73
87
66
77
64
65
80
71
70
87
83
85
77
65
73

C
Suma
pkt.
96
275
274
85
272
91
270
87
267
83
264
81
261
80
260
88
260
80
260
80
256
90
255
84
255
81
255
80
251
80
251
71
249
90
249
80
246
90
245
87
244
76
244
72
243
86
243
70
243
70
241
87
240
79
235
83
228
83
224
74
221
73
231
62
222
70
217
94
216
76
212
70
209
70
207
66
199
58
197
64
194
71
187
74
148
70
137
60
116
43
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MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH
POZNAŃ 6-7.XI.2010
Pierwszy raz w
Polsce, w listopadzie, w
jeden weekend w dniach
6-7. XI. 2010 r. odbyły
się dwie wystawy międzynarodowe z prawem
przyznawania CACIB.
Obie wystawy zostały
zorganizowane przez
poznański oddział związku kynologicznego na
terenach Międzynarodowych Targów Poznańskich.
W sobotę 6.XI.2010 r. odbyła się międzynarodowa wystawa psów rasowych, na którą zostało zgłoszonych 37 psów. Oceny w
ringu dokonał sędzia pochodzący z Bułgarii pan
Kamen Litov.
Sędziowanie przebiegało szybko i bardzo sprawnie.
Zwycięzcami Młodzieży zostały:
•

pies URO Catani (o: ALIGATOR vom Hause Haase, m: ESKA Catani), który w porównaniu wywalczył tytuł Najlepszy Junior

•

suka MAJA Cordis (o: JONAS vom Rauberweg, m: HEYA Cordis)

•suka z klasy pośredniej RENI Ekland (o:
DANJO von der Tonberger Hohe, m: THEA von
der Bleichstrasse)

natomiast CACIB otrzymały:
• pies z klasy użytkowej Black Star Rotti`s
ZHIGAN (o: IVES v Hause Neubrand II, m:
AKIMA vom Evestal)
• suka z klasy championów MIRANDA Marstal (o: DEACON of Voyager Rotts, m: PRISKA
Marstal)

res. CACIB otrzymały:
•

pies z klasy championów JOKER Canegro
(o: MAT Darel, m: ALFA Canegro)

zdjęcie zaczerpnięto z http://images43.fotosik.pl/327/73c32ff92a5f43cb.jpg

Tytuł Zwycięzcy Rasy został przyznany psu z
klasy użytkowej, który przyjechał
z Rosji.
Większość właścicieli psów nocowała w
hotelach w Poznaniu przygotowując się na dzień
następny. Po wystawie wielu hodowców spotkało
się na wspólnej kawie i na gorąco wymieniało
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swoje wrażenia, uwagi, spostrzeżenia co do wystawy i przebiegu oceny psów w ringu. Takie spotkania to również wymiana doświadczeń, uwag
oraz pomoc dla debiutujących wystawców, jedna z nielicznych chwil gdzie można było się razem spotkać i nikt nie spieszył sie do domu.
Jak już wiadomo od lat, wystawy organizowane w Poznaniu nie są zwykłymi wystawami
międzynarodowymi, i tak było tym razem. Na niedzielnej wystawie przyznawany był tytuł
„Młodzieżowy Zwycięzca Polski” oraz
„Zw ycięzca
Polski” (dla obu płci).
Dlaczego wystawa w Poznaniu jest inna od reszty wystaw międzynarodowych organizowanych w
Polsce? Psy/suki, które wygrają porównanie
(młodzież i dorosłe) otrzymują jak juz pisałam
wcześniej tytuł „Młodzieżowy Zwycięzca Polski
`2010” oraz „Zwycięzca Polski `2010”, który przyznawany jest raz w roku wyłącznie w Poznaniu, a
psy te mogą się nim posługiwać do końca życia.
Tytuł ten wpisujemy przed nazwę i przydomek
psa np. w momencie zgłaszania psa na wystawę
oraz umieszczany jest w rodowodach następnych pokoleń tak jak tytuły championa, itp.
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• suka MAJA Cordis (o: JONAS vom Rau-

berweg, m: HEYA Cordis)
CACIB oraz tytuł „Zwycięzcy Polski`2010”
otrzymały:
pies z klasy pośredniej REX Ekland (o:
DANJO von der Tonberger Hohe, m: THEA von
der Bleichstrasse)
•

zdjęcie zaczerpnięto z www.ekland.pl

• suka z klasy championów MAXI Marstal (o:

DEACON of Voyager Rotts, m: PRISKA Marstal)

W niedzielę 7.XI.2010 r. zgłoszonych zostało 40 rottweilerów a oceny dokonał pan Csaba
Pettko z Węgier. Jego zdaniem (należy pamiętać,
że ocena sędziego jest oceną subiektywną) na
tytuł „Młodzieżowego Zwycięzcy Polski`2010”
zasługiwały:
• pies ULIX von der Blockhuette (o: JUMBO

vom Kummelsee, m: IXA von der Blockhuette),
pies ten również został Najlepszym Juniorem

res. CACIB otrzymały:
• pies z klasy otwartej JAY Cordis (o: GRIN-

GO v Oberpfalzer Wald, m: LUBA Ankus)
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suka z klasy użytkowej TIKA Flash Rouse
(o: DACK Flash Rouse, m: CORA Flash Rouse)
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Międzynarodowa Wystawa w Poznaniu przeszła
do historii. Mam nadzieję, że frekwencja wystawianych rottweilerów walczących o tytuł
„Młodzieżowy Zwycięzca Polski” i „Zwycięzcy
Polski” będzie wzrastała w następnych latach.
Wszystkim zwycięzcom w poszczególnych klasach oraz tym najlepszym z najlepszych
serdecznie gratuluję. Następna walka o Zwycięstwo Polski już 23 października 2011 r.
Do zobaczenia .

Tekst i zdjęcia Klaudia Łukaszewicz
Zwycięzcą Rasy został młodziutki pies z klasy
użytkowej ULIX von der Blockhuette.

I w tym momencie błysk fleszy i brawa
zgromadzonych wokół ringu najwytrwalszych kibiców oznajmiły zakończenie oceny w ringu.

18 września 2011 r.
Stadion KS START - Łódź, ul. Św. Teresy od Dzieciątka
Jezus 54/56

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA !
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Miłośnicy rasy piszą
PANOSTEITIS - EOZYNOFILOWE ZAPALENIE KOŚCI

Panosteitis (w skrócie „Pano”) jest chorobą, która atakuje kości długie dorastających
psów. Psy należące do ras dużych są bardziej
podatne na zachorowanie, w szczególności mastiffy, dogi, bernardyny, pirenejskie psy górskie,
dobermany, owczarki niemieckie, golden i labrador retrievery, setery szkockie, sznaucery olbrzymie oraz niestety nasze ukochane Rottweilery.
Choroba dotyczy osobników w wieku ok. 6-18
miesięcy, chodź są odstępstwa od tej normy
(stwierdzono jej występowanie u 2-mies. szczenięcia). Większość zachorowań (ok. 2/3) dotyczy
samców, jeśli chodzi o suki zwykle jest to związane z nadejściem pierwszej cieczki. Pano atakuje
kości długie kończyn przednich (kość ramienna,
łokciowa, promieniowa) oraz tylnych (kość udowa, piszczelowa i kości śródstopia). Nie stwierdzono przypadku, w którym dolegliwość dotyczyłaby kości strzałkowej. W większości przypadków
pierwszym objawem jest pojawiająca się nagle
bolesność i kulawizna kończyny przedniej, która
nie jest efektem urazu lub nadmiernych ćwiczeń.
Dodatkowymi objawami są nudności, gorączka,
utrata apetytu, zapalenie migdałków, które występuje niezwykle rzadko oraz wzrost liczby białych
krwinek w rozmazie krwi. Cechą charakterystyczną jest wędrowanie kulawizny na inne kończyny.
Po ok. 2-3 tyg. pojawia się okres pozornego wyzdrowienia, wówczas pies nie wykazuje żadnych
symptomów. Następnie dochodzi do kolejnego
pojawienia się dolegliwości i nawrotu choroby.
Zwykle epizody polepszenia i pogorszenia się
stanu zdrowia trwają przez kilka miesięcy, aż w
końcu przed ukończeniem przez psa ok. 2 lat następuje całkowite wycofanie się choroby.
Etiologia choroby jest nieznana. Podejrzewa się, że wystąpienie Pano ma związek ze zbyt
wysoką zawartością białek i tłuszczów w pokarmie, niedoborem lub nadmiarem pewnych witamin oraz minerałów, czynnikami środowiskowymi,
infekcjami bakteryjnymi i pasożytniczymi, przy
czynami metabolicznymi, stresem oraz reakcjam

ze strony układu odpornościowego. Podkreśla
się, że również bardzo ważne jest podłoże genetyczne, które może mieć istotny udział w powstawaniu choroby.
Diagnoza jest stawiana na podstawie wywiadu z właścicielem psa (badanie podmiotowe)
oraz po wykonaniu odpowiednich testów. Badanie przedmiotowe opiera się na wychwyceniu niewielkich różnic w chodzie oraz obserwacji reakcji
psa w badaniu palpacyjnym. W tym celu uciska
się każdą kość długą w połowie długości trzonu.
Prawie zawsze występuje bolesność kości dotkniętej chorobą. Należy podkreślić, że ucisk powinienem być wykonany w miejscu jak najmniej
osłoniętym przez mięsnie z dala od obu końców
kości. Ból kości w okolicach stawów nie jest tak
jednoznaczny i może wskazywać na inne jednostki chorobowe.
W celu potwierdzenia Pano oraz wykluczeniu urazów, które mogą być przyczyną kulawizny, należy wykonać badanie radiologiczne. W
tym wypadku prześwietlona zostaje każda kończyna dotknięta chorobą. Często również dla porównania obrazów rentgenowskich wykonuje się
prześwietlenie kończyn zdrowych. Wielkość bólu
nie jest skorelowana ze zmianami widocznymi w
prześwietleniu. Bardzo często choroba jest zdiagnozowana w dwóch kończynach jednocześnie
pomimo, że kulawizna obejmuje tylko jedną z
nich. W pierwszej fazie choroby, w której dominuje największy ból zmiany mogą być tak subtelne,
że często zostają niezauważalne. Dlatego właśnie podkreśla się konieczność powtórzenia
prześwietlenia po ok. 7-10 dniach. Druga faza
choroby jest bardzo łatwa do zdiagnozowania
dzięki widocznym zmianom radiologicznym. Wyróżnia się zmniejszenie gęstości kory kości i powstanie jej dodatkowej cienkiej warstwy, znaczne
zwiększenie gęstości kości w jamie szpikowej
oraz w okolicach otworów odżywczych (miejsc,
przez które wchodzą do kości i wychodzą z niej
naczynia krwionośne). W trzeciej fazie w wyniku
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remodelingu zmienia się obraz kości, jest on już
bardziej jednolity i wyglądem przypomina stan
sprzed choroby. Obraz histologiczny charakteryzuje się wzrostem aktywności osteoblastów
(komórek kościotwórczych) oraz fibroblastów w
okostnej, śródkostnej i szpiku, czego konsekwencją jest zbyt duża produkcja osseiny, włóknienie i
tworzenie się tkanki łącznej w jamie szpikowej
wraz z jednoczesną martwicą komórek tłuszczowych. Na skutek tych zmian wzrasta ciśnienie wewnątrz kości, co powoduje bolesność kończyny w
wyniku pobudzenia receptorów bólowych.
Nie ma jednoznacznie zdefiniowanego
postępowania w leczeniu Pano. Wszystko opiera
się na uśmierzaniu cierpienia psa. W przypadku
bardzo nasilonego bólu zaleca się stosowania
niesteroidowych leków przeciwzapalnych np. buforowanej aspiryny (jest ona mniej drażniąca dla
przewodu pokarmowego naszego pupila). Należy
zakończyć jej podawanie jeśli dojdzie do zaburzeń żołądkowo-jelitowych objawiających się wymiotami, biegunką, domieszką krwi w stolcu lub
po prostu brakiem apetytu. Stosowanie kortykosteroidów, które również mają właściwości przeciwzapalne może mieć znaczny wpływ na zmniejszenie dolegliwości bólowych, lecz ze względu na
długi okres leczenia i skutki uboczne takie jak
krwawienie z żołądka, zmiany naczyniowosercowe oraz osłabienie układu odpornościowego
należy je stosować w uzasadnionych przypadkach. Kortykosteroidów nie należy podawać bar-
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dzo młodym psom. W ciężkich przypadkach niezbędne może się okazać użycie narkotycznych
środków przeciwbólowych. Ważne jest również
zapewnienie psu odpowiedniej ilości odpoczynku
oraz ograniczenie jego aktywności ruchowej. W
okresie polepszenia należy dozować psu odpowiednią ilość ruchu, aby zapewnić prawidłową
sprawność układu kostno-stawowego. Zaleca się
również stosowanie niskobiałkowej, ubogiej w
wapń wysokostrawnej diety. W związku z tym, że
może dojść do wyzdrowienia psa bez wdrożenia
jakiegokolwiek leczenia (które polega wyłącznie
na zapobieganiu objawów), w wypadku niedużych
dolegliwości bólowych stosowanie leków nie jest
konieczne. W takim wypadku pies sam ogranicza
swoją aktywność, a zadaniem właściciela jest zapewnienie jedynie odpowiednich warunków i należytej opieki.

Bibliografia:
Stephen J. Ettinger, Edward C. Feldman.
Textbook of Veterinary Internal Medicine (6th
edition)
Textbook of Small Animal
(podręcznik dostępny on-line)

Orthopaedics

Tekst: Mateusz Szymański.

Kącik: rottweiler w domu czyli życie „od kuchni”

Masz nietypowe zdjęcie i
chciałbyś się nim podzielić ?
Skontaktuj się z nami !
CZEKAMY
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NIEBEZPIECZNE KRYCIA
Czy psy które często kryją mogą przenosić na suki zakażenia drogą płciową i
vice versa?
Oczywiście że tak. Do najgroźniejszych
chorób przenoszonych przez psy drogą płciową
należy bruceloza. Chorobę u psów wywołuje bakteria o nazwie Brucella canis. Do zakażenia może
dojść drogą płciową, ale też przez przewód pokarmowy, spojówki i generalnie wtedy, gdy zarazek
dostanie się na błony śluzowe. Bardzo niebezpieczne są poronione płody, błony płodowe i wydzielina z pochwy. Brucelle wydalane są też z
mlekiem, a u samców z nasieniem i moczem.
Kiedy możemy podejrzewać, że suka jest
zakażona? - U takich suk często zdążają się poronienia, najczęściej około 30 dnia ciąży, choć niekiedy nie dochodzi do poronienia, a jedynie obumierania i resorpcji zarodków. Zdarza się też
wcześniejsze porody, a szczenięta rodzą się martwe.
Chorobę wykrywa się przy pomocy specjalnych testów laboratoryjnych. Zwierzęta z potwierdzoną brucelozą powinny być wykluczone z
hodowli, na pewno poddane kastracji. Istnieją też
źródła które mówią o tymże takie zwierzęta powinny być uśpione, albowiem istnieje możliwość
zakażenia się ludzi.
Chorobę można leczyć przy pomocy antybiotyków, choć po leczeniu istnieje możliwość, że
takie psy pozostaną bezobjawowymi nosicielami,
które dalej mogą zakażać.

W czasie aktu krycia może dojść do zakażenia niespecyficznymi drobnoustrojami. Do dróg rodnych mogą dostawać się różne bakterie, grzyby i
pierwotniaki. Niektórzy autorzy twierdzą że uprzednie zakażenia wirusowe (herpeswirusy czy adenowirusy) ułatwiają wtórne zakażenia bakteryjne.

Myślę, że bardzo ważną rolę w zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych psów
powinny stać się okresowe badania (wykonanie posiewów), od psów "używanych do rozrodu". Najbardziej rozsądne wydaje się być przeprowadzenie
badań przed planowaną kopulacją. Badaniom powinny być poddawane tak suki jak i psy. W przypadku regularnie kryjących samców powinny to być
badania okresowe przeprowadzane w zależności
od częstotliwości krycia, natomiast suki moim zdaniem powinny być badane przed każdą cieczką w
trakcie której planowany jest akt prokreacji. Oczywiście można też badać suki będące w rui. Myślę, że
takie podejście do rzeczy leży nie tylko w interesie
psów ale i samych hodowców.
Tekst lek. wet. Arkadiusz Silny
Dziękujemy
za
udostępnienie
dr hab. Wojciechowi Niżańskiemu.

zdjęć

Panu

Artykuł zamieszczony dzięki uprzejmości firmy Stopa
dystrybutora marki Eukanuba oraz kwartalnika
„Psy Myśliwskie”

Nr 1/41 wiosna 2007
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WYSTAWA Z ROTTWEILEREM
Z pewnością większość z
Państwa, nie raz miała okazję uczestniczyć ze swoim rottweilerem na wystawie. Nie
chciałabym teraz pisać odnośnie naszych wrażeń, ocen i odczuć, lecz o wiele bardziej prozaicznych sprawach - mianowicie samym przygotowaniu naszych pupili na ten dzień. Dzień wystawy. Niezależnie czy samą wystawę traktujemy
jako wypad z psem poza dom, możliwość poznania nowych ludzi- innych miłośników naszej ukochanej rasy, czy też spełniamy regulaminowy
obowiązek. Na każdą wystawę pies powinien być
odpowiednio przygotowany! Warto o tym pamiętać, szczególnie teraz, gdy zaczyna się praktycznie nowy sezon wystawowy.

mi), znacznie skracają czas naszej pracy, niż przy
użyciu sprzętu gorszej jakości. I tak, warto zaopatrzyć się w metalowy grzebień, najlepiej zapobiegający elektryzowaniu się sierści. Najlepszym dla
rottweilera będzie taki ze średnimi odstępami między palikami. Doskonale, w pielęgnacji okrywy włosowej rottweilera sprawdza się furminator- świetna
rzecz na linienie i nadmiar sierści. Furminator
umożliwia w łatwy i szybki sposób pozbycie się
podszerstka oraz wypadającej sierści. Redukuje
przy tym wypadanie sierści w 90%. Pomaga w
utrzymaniu zdrowej i lśniącej sierści u naszych
czworonożnych pupili. Dzięki zastosowaniu specjalnego ostrza eliminuje martwy podszerstek bez
ucinania włosa okrywowego.

Przygotowanie sierści
Trzeba przede wszystkim pamiętać o jednym- wystawa to pokaz psich piękności. Dlatego
też, nasz pies musi być pokazany czysty, pachnący i zadbany. Wskazana jest odpowiednia pielęgnacja szaty. Nie każdego psa można kąpać
bezpośrednio dzień przed wystawą. Niestety, u
wielu psów dzień lub dwa po kąpieli, ukazuje się
łupież. Dlatego powinno się wykąpać psa kilka
dni przed pokazem, a później, jedynie
„odświeżyć” szatę. Do kąpieli rottweilera możemy
użyć szamponu, który podkreśla jego ciemne
umaszczenie. Jeżeli pies ma delikatną skórę,
każdy szampon, który stosujemy, można zmieszać z szamponem przeznaczonym dla ludzi –
Nizoralem. Większość rottweilerów i tak będzie
pięknie wyglądała po użyciu każdego innego
szamponu dla psów, przeznaczonego do ich rodzaju sierści.
Kolejnym krokiem, jest wyczesanie naszego
rottweilera. Warto do tego używać dobrego
sprzętu, wyprodukowanego przez renomowane
firmy. Zaletą takich grzebieni, szczotek i innych
jest to, że rzeczywiście działają, są niezniszczalne ( nie mam na myśli buntu naszych rottweilerów i spotkania pierwszego stopnia z ich ząbka-

furminator /koszt 50-150 zł/
Bardzo pomocna i ułatwiająca nam końcowe
„wypucowanie” naszego rodzia, jest szczotka połyskowa do sierści, używana do pielęgnacji koni.

szczotka połyskowa do sierści /koszt ok.60 zł/
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Szczotka jest przeznaczona do końcowej
fazy czyszczenia. Dzięki temu, iż jest wykonana z
końskiego włosia ,jest bardzo miękka i łatwa w
użyciu, jej zaletą jest to, że przeciwdziała przetłuszczaniu się skóry oraz sierści.
Kolejną bardzo fajną i pomocną rzeczą są
wszelkiego rodzaju nabłyszczacze. Jednak przy
zakupie takiego preparatu, ważne jest by zwrócić
uwagę na to, żeby nie był to nabłyszczacz zmiękczający sierść! Na rynku pojawiły się w ubiegłym
roku preparaty, które nie dość, że pielęgnują
włos, to także chronią naszych pupili przed kleszczami, komarami oraz meszkami. Je również
można otrzymać w sklepach z artykułami dla koni. Z powodzeniem stosuję je u swoich psów,
sprawdzają się znakomicie. Ich cena waha się od
130-160 zł., są jednak bardzo wydajne i na długo
starczają. Trzeba jednak pamiętać, że jeśli nasze
rottweilery dzielą lokum z kotami, nie można traktować sprayem tych ostatnich.
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sem, jak wspomniałam wyżej ringówka to jeden z
dodatków podkreślająca walory naszego rottweilera. Ringówkę z powodzeniem można zastąpić
tzw. dławikiem. Do dławika dopinamy elegancką
smycz, najlepiej z karabińczykiem pod kolor samego dławika. Na rottweilerze doskonale prezentuje się dławik koloru złotego. A to dlatego, że pasuje do podpalania naszego pupila.. Dławiki
srebrne bardziej nadają się dla psów ras, których
umaszczenie ma nieco szarości- np. Bouvier des
Flandres czy Alaskan Malamute. Oczywiście są
to już szczegóły, ale na tyle istotne, by zwrócić na
nie uwagę.

Pamiętajmy o tym, że pies w ringu reprezentuje nie tylko siebie, to jak wygląda, świadczy
poniekąd o nas - wystawcach. Swego czasu od
razu można było odróżnić psy kojcowe od tych
trzymanych w domu. Obecnie dzięki w/w sprzętom i preparatom, te pierwsze także mają szansę
zabłyszczeć pięknie utrzymaną szatą.
Przygotowanie wystawowe
Sam wygląd to nie wszystko. Są jeszcze
dodatki i najważniejsze – zachowanie naszego
pupila, połączone z nienaganną prezentacją.

Dławiki

Do dodatków w tym przypadku należy odpowiednia ringówka oraz sam wystawca. Ringówka – powinna być niewidoczna, lub dodawać psu
uroku. Dlatego wystawiamy rottweilera na grubej
ringówce pod kolor jego sierści. Nie do przyjęcia
są ringówki zielone, czerwone czy w innych kolorach, widocznie odcinające się od psa. Takie
„ubranie” naszego czworonoga, powoduje, że
pierwsze co rzuca się sędziemu w oczy, to
smycz, na której pies jest prezentowany. TymczaC o p y r i g h t
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jest bardzo pomocna nie tylko w życiu codziennym, ale także w ringu. Jeśli będzie to pies, który
nawiązuje kontakt ze swoim właścicielem, o wiele
łatwiej uda się go nam pokazać. Niedopuszczalne jest agresywne zachowanie naszego psa, podobnie jak i lękliwość. Dobrze jest przed wystawą
zabrać psa w miejsca, gdzie można spotkać dużą
ilość osób oraz inne zwierzęta (co równocześnie
nie oznacza, że mamy pozwalać swojemu psu
się „zaprzyjaźniać”), oswoić psa z tłumem.
Kolejny „dodatek” to oczywiście sam wystawca. Ponieważ nasz wygląd poniekąd wpływa
na ocenę psa, powinniśmy pamiętać o najważniejszych sprawach:
- Nigdy nie ubierać się „pod kolor psa”. Tzn.
jeśli nałożymy na siebie czarne ubranie- nasz pies
nie będzie się wyróżniał na jego tle.
- Preferowany jest strój schludny, czysty,
skromny i poniekąd elegancki. Tym jak jesteśmy
ubrani, w pewnym sensie, wyrażamy nasz stosunek do sędziego. Zdecydowanie lepszy i wystawniejszy duet tworzy dobrze przygotowany pies z
nienagannie ubranym wystawcą, niż zaniedbany,
niewyczesany czworonóg z niechlujnie wyglądającym prezenterem.

Ważna jest także kondycja fizyczna naszego rottweilera. Z przyjemnością patrzy się na
psa, na ciele którego widać zarys mięśni a nie
sadełko. Dlatego tak istotne jest odpowiednie zapewnienie i dawkowanie naszym rottweilerom
ruchu oraz odpowiednio zbilansowane do potrzeb każdego z nich pożywienie.
Myślę, że tak „dopieszczonemu” rottweilerowi,
nikt nie zarzuci, że przybył nieodpowiednio przygotowany na pokaz piękności, jakim jest każda
wystawa psów rasowych. Pozostaje mi tylko życzyć wszystkim powodzenia!

Tekst i zdjęcia: Małgorzata Dębowska.
Właścicielka hodowli Chucho Topline

Odnośnie zachowania naszego psa. Pamiętajmy, że znajomość podstaw posłuszeństwa
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Ogłoszenia o
szczeniętach
1. szczenięta urodzone 12.12.2010 r. – 4 psy, 5 suk
O: Int. Ch., Ch. Cz, Sk, Pl, J.Ch.Cz, WINER SPECJAL SHOW RTW
BEST Lib - Vach
M: FINKA Miltiadesa
hod. Miltiadesa , wł. Jan Jończyk tel. 793 704 712

2. szczenięta urodzone 29.10.2010 r. – 2 psy, 5 suk
O: Dt.(ADRK) CH, ADRK KS 2010 Gringo vom Oberpfälzer Wald
M: Mł. Ch. Pl., Ch. Pl SHADOW ALEGRANDA Amber Rottis
hod. Amber Rottis , wł. Radosław Lebiedziński tel. 601 301 070

3. szczenięta urodzone 22.10.2010 r. – 4 psy, 3 suki
O: Zw. Św`09 BURNING des Princes d`Aragone
M: CALINKA Rottweiler Toruń
hod. Rottweiler Toruń FCI , wł. Dorota Olszewska tel. 566 787 309

4. szczenięta urodzone 13.08.2010 r. – do sprzedaży zostały tylko pieski (3)
O: Mł. Ch. Pl., Ch. Pl. JOKER Canegro
M: Ch. Pl. TOSIA od Toma z Gór
hod. od Toma z Gór , wł. Joanna Piwońska tel. 604 752 208

5. szczenięta urodzone 28.08.2010 r. - 1 pies, 4 suki
O: Mł. Ch. Pl., Zw. Pl. HOLMES v.h. Falconsnest
M: DASHA z Sądeckiego Grodu
hod. z Doliny Barskiej , wł. Zbigniew Leśniak tel. 503 656 936

C o p y r i g h t
©
2 0 1 1
K l u b
R o t t w e i l e r a
w
P o l s c e .
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów
Zawartych w dwumiesięczniku "e - rottweiler", bez wcześniejszej pisemnej zgody Klubu Rottweilera w Polsce

ROK 2011, STYCZEŃ-LUTY, NUMER 1 (2)

Str. 25

C o p y r i g h t
©
2 0 1 1
K l u b
R o t t w e i l e r a
w
P o l s c e .
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania, publikacji lub modyfikacji jakichkolwiek materiałów
Zawartych w dwumiesięczniku "e - rottweiler", bez wcześniejszej pisemnej zgody Klubu Rottweilera w Polsce

