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Prawid∏owa hodowla
jagdterierów
ARTUR MATWIEJCZUK
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W ka˝dej hodowli zwierzàt najwa˝niejszy jest post´p hodowlany, czyli uzyskanie potomstwa
lepszego od rodziców. Aby nowe pokolenie by∏o bardziej wartoÊciowe od poprzedniego,
niezb´dna jest selekcja osobników dopuszczonych do rozrodu.

U psów rasowych selekcja ta – od strony
formalnej – polega na spe∏nieniu wymogów kwalifikacyjnych zatwierdzonych
przez Zarzàd G∏ówny Zwiàzku Kynologicznego w Polsce. Uprawnienia hodowlane dajà zazwyczaj trzy oceny doskona∏e
lub bardzo dobre (zale˝nie od p∏ci), uzyskane po ukoƒczeniu 15 miesi´cy ˝ycia,
w dowolnej klasie, od co najmniej dwóch
s´dziów. Jedna z ocen musi pochodziç
z wystawy mi´dzynarodowej lub klubowej. Wymagane kryteria sà jednak niewysokie, w zwiàzku z czym poprawa jakoÊci
populacji zale˝y przede wszystkim od
konsekwentnej pracy hodowców rasy.

znaczenie suki

O poziomie konkretnych hodowli niemieckiego teriera myÊliwskiego (ntm) decydujà
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suki hodowlane. Posiadajàc dobre u˝ytkowo i eksterierowo suki, znacznie zwi´kszamy szanse na wyhodowanie dobrego
potomstwa przy korzystaniu z najlepszych
reproduktorów z kraju lub zagranicy.
Z wyrobieniem uprawnieƒ kwalifikujàcych suk´ do rozrodu nie nale˝y si´
Êpieszyç – najpierw musimy mieç pewnoÊç co do jej u˝ytkowoÊci. Niektóre psy
oraz suki tej rasy wczeÊnie dojrzewajà
i w wieku oko∏o roku mo˝na ju˝ z nimi
z powodzeniem polowaç, ale wyst´pujà
równie˝ takie, które dopiero po ukoƒczeniu dwóch lat pokazujà swój w∏aÊciwy
charakter. Niecierpliwy i niedoÊwiadczony hodowca, pozbywajàc si´ m∏odego
osobnika po pierwszych nieudanych próbach w ∏owisku, mo˝e w ten sposób straciç dobrego towarzysza ∏owów.

Elementem, na który koniecznie nale˝y
zwróciç uwag´, sà wady i niedoskona∏oÊci
naszej suki. W ˝adnym razie nie nale˝y ich
powielaç – musimy dà˝yç do tego, ˝eby
nast´pne pokolenie by∏o od nich w jak najwi´kszym stopniu wolne. I tak, jeÊli np.
suka jest przeroÊni´ta, unikamy reproduktorów o maksymalnym wzroÊcie dopuszczonym w standardzie rasy i oczywiÊcie
psów przeroÊni´tych. Je˝eli nasza suka ma
ma∏e i lekkie ucho czy krótkà kuf´, nie
kryjemy jej psem o podobnych cechach.
Dysponujàc sukà ostrà i ci´tà, która „jeêdzi” na dziku lub nie g∏osi w norze, tylko od razu zwiera si´ z drapie˝nikiem,
szukamy dla niej reproduktora bardziej
rozszczekanego i zrównowa˝onego.
W ka˝dej rasie potrzebujemy du˝o
wi´kszej liczby suk ni˝ psów, poniewa˝
suka daje tylko jeden miot rocznie i traci
uprawnienia hodowlane ostatniego dnia
roku, w którym ukoƒczy∏a 8 lat (zgodnie
z RHPR). Dobry reproduktor w rasach
o du˝ej liczebnoÊci mo˝e natomiast zostawiaç po sobie nawet 40–50 miotów
rocznie. Suka ma zatem mniejszy wp∏yw
na popraw´ lub obni˝enie jakoÊci cech
danej rasy. W zwiàzku z tym ∏atwiej uzyskaç uprawnienia hodowlane dla suki
ni˝ dla reproduktora.
W polskiej populacji ntm mamy oko∏o 100 suk hodowlanych. PrzypuÊçmy, ˝e
ka˝da z tych suk daje cztery mioty w ˝yciu,
Êrednio po pi´ç szczeniàt. Przez ca∏y okres
rozrodu wszystkie matki wydadzà na
Êwiat ∏àcznie 2000 szczeniàt, z czego po∏ow´ b´dà stanowi∏y suki. Za∏ó˝my, ˝e 10
proc. samic i samców nie osiàgnie wieku
hodowlanego – zostanie po 900 sztuk. Dla
utrzymania sta∏ego poziomu populacji potrzebujemy 100 suk. Wystarczy∏oby wobec
tego wybraç 100 najlepszych egzemplarzy
z 900, co stanowi oko∏o 11 procent. Do po-
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krycia tych suk potrzeba nie wi´cej ni˝ 10
samców, których wyboru mo˝na dokonaç
spoÊród 900 osobników. Jak widaç, by∏aby
to ostra selekcja, w wyniku której do rozp∏odu przystàpi∏oby nieco ponad 1 proc.
wszystkich psów. Nale˝y podkreÊliç, ˝e
mniejsza liczba – ale wybitnych – reproduktorów u˝ytych do rozrodu lepiej wp∏yn´∏aby na ca∏oÊç populacji niemieckiego teriera myÊliwskiego ni˝ u˝ycie wi´kszej liczby przeci´tnych samców.

wybór reproduktora

Pog∏owie jagdtriera w naszym kraju jest
niewielkie – w 2008 roku liczy∏o 457 osobników. Ma∏a liczebnoÊç rasy oraz stosunkowo du˝a liczba reproduktorów przypadajàcych na jednà suk´ powoduje, ˝e ˝aden pies nie jest cz´sto wykorzystywany do
krycia. Najbardziej znane samce, wywierajàce najwi´kszy wp∏yw na ras´, kryjà od
czterech do szeÊciu suk rocznie. Przy Êredniej liczebnoÊci miotu wynoszàcej pi´cioro
szczeniàt daje to wynik 20–30 potomków
– co wyraênie wskazuje, ˝e du˝o wi´ksze
znaczenie dla rasy ma reproduktor.
Hodowca powinien byç zorientowany, jakie reproduktory ma do dyspozycji w danej
rasie w Polsce. Skojarzenie nale˝y planowaç starannie; zw∏aszcza nie powinno si´
wybieraç reproduktora tylko dlatego, ˝e jest
najbli˝ej. Rozmna˝aç nale˝y psy zaprawione w polowaniach i sprawdzone na konkursach pracy. JeÊli polujemy przede
wszystkim na dziki, szukajmy odpowiedniego samca wÊród stawki dzikarzy. Dobry
pies tej specjalizacji oprócz licznych dyplomów z konkursów pracy dzikarzy powinien
posiadaç równie˝ dyplom I stopnia z konkursu pracy tropowców. Warto zatem Êledziç wyniki zmagaƒ ringowych, a przede

Szukajàc odpowiedniego reproduktora dla naszej suki, powinniÊmy obserwowaç psy zarówno podczas pracy
w ∏owisku, jak i na ró˝nego rodzaju
konkursach organizowanych przez
PZ¸. Nale˝y równie˝ wziàç pod uwag´ czas, jaki swojemu podopiecznemu
poÊwi´ci∏ przewodnik. MyÊliwy posiadajàcy tylko jedno zwierz´ i przeznaczajàcy dla niego odpowiednio du˝o
czasu, b´dzie mia∏ doskona∏ego pomocnika, nawet jeÊli geny tego osobnika nie sà najlepsze. Bywajà równie˝
psy z bardzo dobrym genotypem, ale
zaniedbane w szkoleniu. Mimo ˝e nie
wyró˝niajà si´ one w pracy, majà du˝à wartoÊç hodowlanà.
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wszystkim osiàgni´cia z prób i konkursów
pracy psów myÊliwskich.
Wiadomo, ˝e wielu s´dziów eksterieru
doÊç ∏atwo rozdaje oceny doskona∏e.
W zwiàzku z tym ocena staje si´ mniej
wa˝na, a znaczenia nabierajà lokaty. S´dzia ma bowiem obowiàzek spoÊród prezentowanych psów wybraç cztery najlepsze w ka˝dej klasie i przyznaç im miejsca
od pierwszego do czwartego. Dobrà wskazówkà mo˝e byç zapoznanie si´ z uzasadnieniem oceny, powinno ono bowiem zawieraç opis psa, z uwzgl´dnieniem zauwa˝onych przez arbitra wszystkich jego zalet
i wad, istotnych elementów budowy, charakteru oraz zachowania si´ zwierz´cia.
Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e nie wszyscy hodowcy ntm biorà udzia∏ w konkursach pracy, a nierzadko ci nieobecni posiadajà doskona∏e psy. Cz´sto sà to praktycy, podk∏adajàcy swoje jagdteriery na
polowaniach zbiorowych.
Szcz´Êliwà sytuacjà dla hodowcy jest
mo˝liwoÊç obserwowania podczas pracy
jak najwi´kszej liczby potomstwa – od
ró˝nych matek – wybranego przez siebie
reproduktora. O podwójnym szcz´Êciu
mo˝emy mówiç, gdy wybrany przez nas
samiec da∏ ju˝ potomstwo z innà sukà
spokrewnionà z naszà (np. siostrà). Mo˝emy wówczas z du˝à dozà prawdopodobieƒstwa przewidzieç, czy zaplanowane
przez nas krycie spe∏ni postawione cele.

cechy dziedziczone a cechy
nabyte

Szczeni´ dziedziczy po 50 proc. genów od
ojca i od matki. Mitem jest twierdzenie
niektórych hodowców, ˝e od suki dziedziczy 2/3 genów, a od psa reszt´. Poglàd taki bierze si´ zapewne stàd, ˝e wp∏yw
matki na cechy nabyte jest nieporównywalnie wi´kszy ni˝ ojca, g∏ównie dlatego,
˝e wi´kszoÊç szczeniaków si´ z nim nie
spotyka. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e cechy nabyte zale˝à od warunków, w jakich
przebywajà szczeni´ta, i nale˝y je odró˝niaç od cech odziedziczonych.
OdziedziczalnoÊç jest cechà ogólnej
zmiennoÊci, zapisywanà w procentach
od 0 do 100. Oznacza ona cz´Êç przewagi
rodziców pod wzgl´dem wartoÊci jakiejÊ
cechy (w stosunku do Êredniej populacji)
przekazywanà potomstwu. Im wy˝sza
odziedziczalnoÊç cechy, w tym wi´kszym
stopniu uwarunkowana jest ona genetycznie. A zatem im lepszy pod wzgl´dem
wartoÊci danej cechy jest okreÊlony osobnik, tym lepsze b´dzie jego potomstwo.
Szacuje si´, ˝e odziedziczalnoÊç takiej cechy jak wysokoÊç w k∏´bie u psa wynosi ‡
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od 40 do 65 procent. Wi´kszoÊç cech budowy, takich jak d∏ugoÊç cia∏a, g∏´bokoÊç klatki piersiowej, szerokoÊç g∏owy, d∏ugoÊç kufy, ma Êrednià odziedziczalnoÊç, tj. 30–50
procent. Niestety, publikacji na temat odziedziczalnoÊci cech eksterieru u psów jest niewiele. Jeszcze mniej liczne sà prace nad
odziedziczalnoÊcià cech u˝ytkowych. Metody badaƒ tych cech cz´sto sà podawane
w wàtpliwoÊç jako ma∏o precyzyjne i zawodne. Uzyskane dotychczas wyniki wskazujà, ˝e stopieƒ odziedziczalnoÊci cech
u˝ytkowych u psów myÊliwskich jest ma∏y
(do 20 proc.).

przodkowie bli˝si i dalsi

Wa˝ne jest zapoznanie si´ z rodowodem
psa. Pozwala on bowiem zbadaç stopieƒ
pokrewieƒstwa przodków danego zwierz´cia, a tak˝e stopieƒ pokrewieƒstwa
z osobnikiem, którego wybraliÊmy do skojarzenia z naszà sukà. OczywiÊcie nale˝y
unikaç parzenia ze sobà egzemplarzy,
w których rodowodach wyst´puje zbyt
wielu wspólnych przodków. Wyjàtkiem
mo˝e byç Êwiadome i dobrze zaplanowane rozmna˝anie metodà inbredu.
Niektórzy hodowcy majà tendencj´ do
przeceniania rodowodu. Rozmna˝ajà oni
psy wy∏àcznie na podstawie informacji
tam zapisanych. Inni z kolei ca∏kowicie
bagatelizujà ten dokument. Ani jedni, ani
drudzy jednak nie post´pujà s∏usznie.
Rodowód to dokument zawierajàcy spis
przodków psa; w Polsce jest to spis czterech pokoleƒ. W dokumencie czteropokoleniowym znajdujà si´ imiona i przydomki
hodowlane 30 przodków oraz ich umasz-
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W niektórych krajach, np. w Niemczech, rodowód (choç nie w odniesieniu do wszystkich ras) zawiera szereg
wa˝nych danych, takich jak: wysokoÊç
w k∏´bie, obwód i g∏´bokoÊç klatki
piersiowej, masa cia∏a, opis budowy,
ruchu i charakteru. W przypadku jagdterierów skarbnicà wiedzy jest rejestr
niemieckiego klubu rasy, w którym
oprócz opisu eksterieru znajdujà si´
równie˝ informacje dotyczàce u˝ytkowoÊci, potwierdzone na ró˝nych konkursach pracy psów myÊliwskich,
a tak˝e lista potomków reproduktora
z podaniem ich wad i zalet.

czenie i ewentualne tytu∏y. Nie zawiera on
jednak wielu informacji przydatnych w hodowli, dlatego powinniÊmy sami zbieraç
i archiwizowaç dane dotyczàce budowy,
temperamentu oraz cech u˝ytkowych psa.
Jak ju˝ wspomnia∏em, potomstwo
dziedziczy geny od obojga rodziców
w równym stopniu. Wydawaç by si´ wi´c
mog∏o, ˝e szczeni´ dziedziczy po 25 proc.
genów od ka˝dego ze swoich dziadków,
po 12,5 proc. od pradziadków itd. Takie
za∏o˝enie by∏oby jednak b∏´dne. Z uwagi
na losowe przekazywanie chromosomów
do komórek jajowych i plemników faktyczny udzia∏ ka˝dego z dziadków mo˝e
byç mniejszy lub wi´kszy.
Z genetyki wiemy tak˝e, ˝e liczba chromosomów dla ka˝dego gatunku jest sta∏a
– pies ma ich 78. Liczba przodków w czwartym pokoleniu wynosi 16, a w siódmym

ju˝ 128 przodków, czyli wi´cej ni˝ chromosomów. ¸atwo wi´c zrozumieç, ˝e psy wyst´pujàce w dalszych pokoleniach mog∏y nie
przekazaç ˝adnego genu.
Nale˝y z ca∏à stanowczoÊcià podkreÊliç, ˝e wp∏yw wybitnych psów wyst´pujàcych w rodowodzie naszego czworonoga jest w zasadzie istotny tylko wtedy,
gdy wyst´puje w najbli˝szych pokoleniach. Rodzice szczeniaka majà na niego
wi´kszy wp∏yw ni˝ dziadkowie, a dziadkowie wi´kszy ni˝ pradziadkowie itd.

eksterier i zdrowie

Rozmna˝ajàc psy myÊliwskie, zwykle kierujemy uwag´ na charakter i u˝ytkowoÊç
psa. Nie mo˝emy jednak bagatelizowaç
eksterieru i zdrowia zwierz´cia. Nale˝y
pami´taç o chorobach, które majà pod∏o˝e genetyczne, i prowadziç selekcj´ równie˝ pod tym kàtem. Do rozrodu powinniÊmy przeznaczaç osobniki zdrowe.
Ró˝ne rasy w ró˝nym stopniu nara˝one
sà na choroby i „defekty”. U jagdterierów
jedna z najbardziej znanych chorób uk∏adu
kostnego psów – dysplazja stawu biodrowego – wyst´puje rzadko. Podobnie dyskopatia (schorzenie kr´gos∏upa), doÊç cz´sta
u jamników czy bassetów, w populacji ntm
jest rzadkoÊcià. Zdarzajà si´ natomiast
wn´try (samce, u których przynajmniej
jedno jàdro nie zesz∏o do moszny, lecz zatrzyma∏o si´ w jamie brzusznej). Osobniki
przejawiajàce t´ nieprawid∏owoÊç nale˝y
usuwaç z hodowli, gdy˝ ta wada jest dziedziczna. Defekt ten mo˝e byç przenoszony
na potomstwo równie˝ przez suk´, dlatego
córki wn´trów i ich dzieci nie powinny byç
dopuszczane do hodowli. Innymi wadami
o pod∏o˝u genetycznym wyst´pujàcymi
w tej rasie sà wadliwy zgryz (przodozgryz,
ty∏ozgryz), przepuklina pachwinowa i p´pkowa, choroby oczu oraz inne rzadziej wyst´pujàce schorzenia.
Na uznanie zas∏ugujà dzia∏ania niektórych hodowców, polegajàce na importowaniu do Polski jagdterierów z ca∏ej Europy.
Sprowadzajàc nad Wis∏´ doskona∏e eksterierowo i poprawne u˝ytkowo egzemplarze, przyczyniajà si´ do poszerzenia puli
genowej rodzimej populacji, co pozytywnie wp∏ywa na kondycj´ rasy.
Wspó∏praca, wymiana poglàdów i doÊwiadczeƒ mi´dzy menerami to wa˝ne
dzia∏anie s∏u˝àce poprawie jakoÊci pog∏owia ntm. MyÊliwych i entuzjastów,
dla których dobro rasy jest celem nadrz´dnym, zach´cam do wst´powania do
Klubu Niemieckiego Teriera MyÊliwskiego w Polsce oraz dzielenia si´ swoimi
8
doÊwiadczeniami.

