
Jak w latach 60. wyglàda∏ jagdterier?
Tamte jagdteriery mia∏yby teraz na
wystawach du˝e problemy z uzyska-
niem ocen hodowlanych. Mówi∏oby
si´ o nich, ˝e sà to „mieszaƒce w ty-
pie jagdteriera”. Trzeba jednak przy-
znaç, ˝e ju˝ wtedy spotyka∏o si´ osob-
niki doskona∏e, które dawa∏y nadziej´
na stworzenie pi´knych psów.

G∏ówne problemy dotyczy∏y rodzaju
w∏osa i umaszczenia. W∏os wyst´po-
wa∏ we wszystkich mo˝liwych odmia-
nach – od krótkiego poprzez szorstki,
d∏ugi, kr´cony, a˝ po kilka rodzajów
w∏osa na jednym psie. Ci´˝ko by∏o
uzyskaç wyrównane mioty. Do tego
dochodzi∏o umaszczenie, które te˝
ró˝nie si´ rozk∏ada∏o. Podpalanie by∏o
zbyt jasne i przede wszystkim by∏o go
za du˝o. Jagdteriery bardzo ró˝ni∏y si´ mi´dzy sobà równie˝
sylwetkà i wzrostem.

JeÊli dodaç do tego ma∏à pul´ genetycznà, mo˝na sobie wy-
obraziç, jak nie∏atwe by∏o kszta∏towanie rasy w tamtych czasach. 

Jak wyglàda∏a Paƒska pierwsza jagdterier-
ka, która trafi∏a do Pana przed 44 laty?
Bera by∏a Êredniej wielkoÊci. W∏os mia∏a
doÊç d∏ugi, twardy i dobrze zaznaczonà
brod´. Jej matka urodzi∏a si´ w Polsce, ale
babka zosta∏a sprowadzona z Niemiec na
poczàtku lat 60. przez Okr´gowà Dyrekcj´
Lasów w Olsztynie. Wtedy nie by∏o wybo-
ru – na szczeniaka czeka∏em dwa lata
i cieszy∏em si´, ˝e w ogóle uda∏o mi si´ go
zdobyç. O tym, jak powinien wyglàdaç
jagdterier, nikt jeszcze nie wiedzia∏, wi´c
wszyscy, których zafascynowa∏a ta rasa,
zwracali uwag´ przede wszystkim na
przydatnoÊç ∏owieckà jej przedstawicieli,
a mniej na wyglàd.

W latach 60. by∏o mnóstwo dobrze pracu-
jàcych foksterierów i welchterierów. Co

zatem sprawi∏o, ˝e postawi∏ Pan na nieznanà wówczas ras´? 
Do nadleÊnictwa Olsztyn przyje˝d˝a∏o du˝o dewizowców z Nie-
miec, którzy opowiadali o ma∏ych, nieustraszonych terierach,
ci´toÊcià i odwagà przewy˝szajàcych wszystkie inne psy. Za-
graniczni myÊliwi rozs∏awiali ich zalety, a my coraz bardziej
chcieliÊmy zobaczyç je na w∏asne oczy.

Kiedy w koƒcu przywieziono do Polski dwie pracujàce suki,
okaza∏o si´, ˝e rzeczywistoÊç przeros∏a nasze najÊmielsze ocze-
kiwania. By∏y to psy odwa˝ne i pracowite, a przede wszystkim
skuteczne. Wyró˝nia∏a je te˝ niewyobra˝alna odpornoÊç na ból.
Poza tym w swoim wyglàdzie mia∏y coÊ swojskiego.

W tych czasach foksy i welche trafia∏y ju˝ do miast jako psy
ozdobne, a jagdterierom raczej to nie grozi∏o. Uzna∏em wi´c, ˝e
jest to ich kolejna zaleta. 

Jak zmieni∏a si´ Paƒska ukochana rasa przez prawie pó∏ wieku?
JeÊli chodzi o wyglàd, to zdecydowanie na plus. Teraz spotyka
si´ pi´kne psy o szlachetnych g∏owach z dobrze zaznaczonà
brodà i twardym, g´stym w∏osem. Dawniej, patrzàc na przeci´t-
nego jagdteriera, wielu ludzi sàdzi∏o, ˝e jest to pies nierasowy.
Obecnie nikt nie ma wàtpliwoÊci, ˝e to psi arystokrata.

Dlaczego wielu myÊliwych nie ma dobrego zdania o jagdterierach?
Bo nie potrafià z nimi polowaç. ¸atwiej powiedzieç, ˝e pies jest
do niczego, ni˝ przyznaç si´ do swojej nieudolnoÊci. W la-
tach 60. i 70. wszyscy chcieli mieç jagdteriery, bo widzieli albo
s∏yszeli, jak te psy pi´knie pracujà. Poczàtkowo by∏y one jed-
nak w r´kach doskona∏ych menerów, którzy umieli je Êwietnie
u∏o˝yç. Kiedy zaÊ zacz´∏y trafiaç do myÊliwych mniej zdolnych,
straci∏y dobrà opini´. OczywiÊcie nies∏usznie, bo jagdteriery na-

Jagdterier – psi komandos
O tym, co sprawia, ˝e wybiera si´ t´, a nie innà ras´ psów, i jak zmienia si´ ona na
przestrzeni lat, rozmawiamy z myÊliwym najd∏u˝ej w Polsce hodujàcym jagdteriery
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Jagdterier musi byç twardy i mieç „swoje zdanie”, inaczej
nie b´dzie sobà. Jego skutecznoÊç opiera si´ na indywidual-
noÊci, odwadze oraz ci´toÊci...
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dal sà wspania∏ymi psami, ale powinny byç w r´kach odpo-
wiednich osób. 

Czyli jakich?
Muszà to byç przede wszystkim dobrzy myÊliwi, którzy rozu-
miejà, na czym polega polowanie i praca z psem. Rok temu,
dzi´ki kilku pasjonatom i mi∏oÊnikom jagdterierów, powsta∏
Klub Niemieckiego Teriera MyÊliwskiego. Zrzesza on w∏aÊcicie-
li, sympatyków i hodowców tej wspania∏ej rasy. Kiedy patrz´
na zaanga˝owanie i pasj´ tych m∏odych ludzi, wiem, ˝e najlep-
sze lata jagdterierów sà jeszcze przed nami. 

Czym ró˝ni si´ praca dzisiejszego jagdteriera od tego sprzed
wielu lat?
Dzisiaj wyst´puje tendencja rozbijania rasy na dzikarze i no-
rowce. Ró˝nià si´ one wielkoÊcià i charakterem. Dzikarze sà
wi´ksze, bardziej skupione na tropie i lepiej wspó∏pracujà
z przewodnikiem. Z kolei norowce majà wi´cej indywidualno-
Êci i ci´toÊci oraz sà mniejsze.

Dawniej jagdterier by∏ psem typowo wszechstronnym – ta-
kim komandosem do trudnych zadaƒ. Ze swojà pierwszà sukà
wygra∏em krajowy konkurs dzikarzy, norowców i psów my-
Êliwskich ma∏ych ras. Polowa∏em z nià dos∏ownie na wszyst-
ko. Pracowa∏a jako dzikarz, norowiec, tropowiec oraz aporter
pi˝maków, kaczek, ba˝antów, królików i kuropatw. Z ka˝dego
zadania wywiàzywa∏a si´ znakomicie. Obecnie wiele jagdterie-
rów nadal pracuje jako psy wszechstronne. Uwa˝am, ˝e robie-
nie im specjalizacji nie jest z∏e, ale dobry jagdterier powinien
umieç polowaç na wszystko, a w jednym byç najlepszy.

Jak zach´ci∏by Pan do polowania z jagdterierem?
Ca∏e swoje myÊliwskie ˝ycie mia∏em jagdteriery i wy˝∏y szorst-
kow∏ose. Jagdterier na polowaniu zrobi wszystko oprócz stójki,
a wy˝e∏ szorstkow∏osy jedynie nie wejdzie do nory. Dawniej
wi´cej polowa∏em na ba˝anty i kaczki, wi´c wy˝e∏ by∏ mi po-
trzebny. Teraz z kolei jest du˝o drapie˝ników i coraz wi´cej dzi-
ków, a ptactwa mniej. Si∏à rzeczy zatrudnienie dla jagdteriera
wzrasta, a dla wy˝∏a maleje. MyÊl´, ˝e obecnie dobrze u∏o˝ony
jagdterier spe∏ni oczekiwania wi´kszoÊci polskich myÊliwych.

Czyli jagdterier to pies na wszystko i dla wszystkich?
Na wszystko – tak, ale nie dla wszystkich. Jak ju˝ powiedzia-
∏em, opinie tym psom popsuli myÊliwi, którzy nie umieli z ni-
mi polowaç. Dlatego niech lepiej zajmujà si´ nimi fachowcy.
Jagdterier musi byç twardy i mieç „swoje zdanie”, inaczej nie
b´dzie sobà. Jego skutecznoÊç opiera si´ na indywidualnoÊci,
odwadze oraz ci´toÊci, nie mo˝e wi´c byç uleg∏y i potulny jak
baranek. Albo chcemy mieç psa, który nie odstàpi od roz-
z∏oszczonego odyƒca i wyp´dzi ka˝dego lisa z nory, albo ka-
napowca, który nie odstàpi od naszej nogi, a jak wejdzie do
nory, to sp´dzi tam ca∏y dzieƒ, szczekajàc na lisa z bezpiecz-
nej odleg∏oÊci.

Poluj´ z jagterierami 44 lata i nigdy nie pomyÊla∏em, ˝eby
z nich zrezygnowaç. Ciesz´ si´, ˝e dawno temu trafi∏em na te
wspania∏e psy i ˝e znalaz∏y one uznanie wÊród wielu naszych
myÊliwych, którzy robià dla nich du˝o dobrego. Jest to rasa do-
starczajàca niezapomnianych doznaƒ ∏owieckich.

Dzi´kuj´ za rozmow´ i ˝ycz´ dalszych sukcesów hodowlanych
oraz ∏owieckich. 

Rozmawia∏ Marek Targoƒski
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