ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΗΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ- LA PASTORALE PYRENEENNE
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Ερώτηση 2η
«Αφού λοιπόν οι σκύλοι προστασίας δεν έχουν το ένστικτο της
προστασίας κοπαδιών, γιατί χρησιµοποιούµε σκύλους προστασίας (τσοπανόσκυλα) για την φύλαξη και προστασία των
κοπαδιών ;»
Αν αυτό που διαφοροποιεί τις φυλές των σκύλων προστασίας από
τις άλλες φυλές, δεν είναι το ένστικτο της προστασίας, διαθέτουν
παρ΄όλα αυτά ιδιαιτερότητες και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι
χρησιµοποιούνται αυτές οι φυλές στην ανάθεση καθηκόντων
φύλαξης και προστασίας.
Η ∆ιεθνής Κυνολογική Οµοσπονδία, αναγνωρίζει 24 συνολικά
φυλές σκύλων προστασίας, οι περισσότερες των οποίων
προέρχονται από κράτη της Ανατολικής Ευρώπης και πολλές εξ
αυτών χρησιµοποιούνται ακόµη και σήµερα από τους κατά τόπο
κτηνοτρόφους. Όλες αυτές οι φυλές, έχουν κοινά χαρακτηριστικά.
Πράγµατι, παρουσιάζουν τις ιδιαιτερότητες του µεγάλου µεγέθους
και της ρώµης (δύναµη), στοιχεία που αποτελούν ασύγκριτο
πλεονέκτηµα απέναντι σε κάθε είδους αγρίµια που θα κληθούν να
αντιµετωπίσουν. Επί πλέον, έχουν συχνά ανοιχτούς χρωµατισµούς,
στρογγυλεµένες γωνιώσεις, κρεµαστά αυτιά, ευγενική και ήρεµη
όψη και µε αυτοπεποίθηση αλλά νωχελική κίνηση, που τους
επιτρέπει την αποδοχή, ενσωµάτωση µε την παρουσία τους από τα
ζώα των κοπαδιών, σε αντίθεση µε άλλες φυλές σκύλων, που η
άγρια, έως επιθετική, ή ακόµη και η νευρική τους εµφάνιση και
παρουσία, δυσχεραίνει την επιδιωκόµενη ενσωµάτωση και
αποδοχή.

.Κ

.Λ

Σύµφωνα λοιπόν µε τον καθηγητή κυνολογίας RAYMOND
COPPINGER, όλα τα κυνοειδή, συµπεριφέρονται µε
χαρακτηριστικό τρόπο, σε αυτά που αποκαλούµε «κινητήρια
µοντέλα», κανόνες, όπως αυτό της αναπαραγωγής, της αποφυγής
κινδύνου, της αναζήτησης τροφής, και άλλα. Ας πάρουµε το
παράδειγµα του κινητήριου µοντέλου αναζήτησης τροφής.
Παρατηρούµε ότι στα τσοπανόσκυλα, στις ακολουθίες,
εκδηλώνονται µε λίγη έως καθόλου ένταση. Είναι ακριβώς αυτές οι
ιδιαίτερες εκδηλώσεις και συµπεριφορές στα κινητήρια µοντέλα,
που κάνουν την διαφορά µεταξύ των φυλών. Συµπεραίνουµε
εύκολα λοιπόν, γιατί οι ποιµενικοί σκύλοι µε αυτές τις
συµπεριφορές, προσφέρονται καλύτερα για ανάθεση καθηκόντων
φύλαξης και προστασίας κοπαδιών.

Ερώτηση 1
«Οι φυλές σκύλων προστασίας, έχουν τα ίδια ένστικτα µε
άλλες φυλές ;»

Ο σκύλος προστασίας, όπως και οι σκύλοι άλλων φυλών, (canis
familiaris), o λύκος (canis lupus), ή ακόµη και το τσακάλι (canis
aureus), έχουν µία ιδιαιτερότητα. Ανήκουν όλα στα κυνοειδή. Είναι
κοινωνικά και αγελαία ζώα και όπως όλα τα κυνοειδή, έχουν εξ
ενστίκτου την ικανότητα της καταδίωξης, της αναπαραγωγής και της
αναζήτησης τροφής. Αυτά είναι υπερ αρκετά για την επιβίωση και
την διατήρησή τους. Για τις ικανότητες αυτές, οι σκύλοι δεν
χρειάζονται καµία απολύτως εκπαίδευση. Είναι ενστικτώδεις
συµπεριφορές και µεταβιβάζονται κληρονοµικά. Συµβαίνει όµως το
ίδιο και για την φύλαξη και την προστασία ενός κοπαδιού ;
Ακούµε συχνά να λένε, (ακόµη και κάποιοι κτηνοτρόφοι), :
«Ο σκύλος µου το έχει στο αίµα του ! Προστατεύει τα ζώα από
ένστικτο !»
∆ηλαδή τι ακριβώς ; Οι σκύλοι προστασίας έχουν ένα επί πλέον
ένστικτο ; Αυτό της προστασίας των κοπαδιών ;
Μάλλον θα δυσαρεστήσουµε ορισµένους, αλλά η απάντηση είναι
ΟΧΙ !
Είναι σαν να βλέπουµε έναν ψηλό και αθλητικό νεαρό πάνω από
1,90 µ, και να θεωρούµε ως δεδοµένο ότι παίζει εξαιρετικό µπάσκετ!
Προφανώς αν κάποιος δεν του διδάξει το άθληµα, δεν θα µπορέσει
ποτέ να «βάλει» ηθεληµένα, ούτε ένα καλάθι! Σίγουρα όµως έχει
συγκριτικό πλεονέκτηµα µε έναν αντίστοιχο νέο ύψος 1,50 µ, στην
περίπτωση που και οι δύο εκπαιδευτούν στο άθληµα αυτό.
Πράγµατι, στη φύση, τα αρπακτικά, δεν προστατεύουν εκ φύσεως ή
εξ ενστίκτου τα εν δυνάµει θύµατά τους. Αυτό είναι ασύµβατο µε δύο
από τα βασικά αρχικά τρία ένστικτα. Την καταδίωξη και την
αναζήτηση τροφής. Τα σαρκοφάγα δεν προστατεύουν τα φυτοφάγα !
Η καλύτερη απόδειξη εν προκειµένω, είναι η ένταξη ενός κουταβιού
8 µηνών σε ένα κοπάδι. 99 φορές στις 100, θα µείνει αδιάφορο στη
παρουσία των ζώων του κοπαδιού και δεν θα µπορέσει να
συµβάλλει στην προστασία τους. Αφήνουµε το 1 στα 100 σαν
εξαίρεση στον κανόνα, αλλά τον κανόνα δεν τον ορίζουν οι
εξαιρέσεις.

του Γιώργου Σερβετιάδη
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Αυτή τη φορά θα ήθελα να αναφερθώ
στην κατάρριψη ενός µύθου.
Σύµφωνα µε τις απόψεις και θέσεις
του Γενικού ∆ιευθυντή της
PASTORALE PYRENEENNE, Κου
CYPRIEN ZAIRE, κυνολόγου και
τεχνικού αναπαραγωγής ζώων.
Αντίθετα από την επικρατούσα
άποψη, η δεξιότητα της φύλαξης και
της προστασίας, σε ένα σκύλο, δεν
είναι έµφυτη. Ο κύριος παράγοντας
για την απόκτηση των δεξιοτήτων
α υ τώ ν , ε ί ν α ι ο κ τ η ν οτ ρ ό φ ο ς ,
ιδιοκτήτης και συνάµα εκπαιδευτής
του ζώου.
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Ερώτηση 3η
«Αφού οι σκύλοι δεν διαθέτουν τα ένστικτα της φύλαξης και
προστασίας των κοπαδιών, πώς δηµιουργούνται οι
απαραίτητοι δεσµοί µε τα ζώα του κοπαδιού και πώς γίνονται
αποδεκτοί από αυτά ;»

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Όπως λοιπόν αποδείξαµε, οι φυλές προστασίας, διακρίνονται διότι
διαθέτουν εγγενώς µορφολογικά χαρακτηριστικά, και
χαρακτηριστικά συµπεριφοράς, που δεν τα βρίσκουµε σε άλλες
φυλές, αλλά δεν διαθέτουν από ένστικτο ή γονιδιακά (όπως λέµε),
το αίσθηµα της προστασίας των κοπαδιών ή άλλων ειδών ζώων.
Πρέπει να βγάλουµε από το µυαλό µας την ιδέα ότι ένα κουτάβι,
µόλις φτάσει στο κοπάδι, θα τα κάνει όλα όπως πρέπει από µόνο
του. Ο κτηνοτρόφος έχει έναν πρωταρχικό και καθοριστικό ρόλο
στην επιτυχία και το µέλλον του σκύλου του προστασίας.
Συµπερασµατικά, τα παραγόµενα σε αστικό ή ηµιαστικό
περιβάλλον κουτάβια, δεν µειονεκτούν σε τίποτα ως προς τον
στόχο να αποτελέσουν και να εξελιχθούν σε καλούς σκύλους
προστασίας, εφόσον όλα όσα αναφέραµε παραπάνω, γίνουν
αντιληπτά και εφαρµοστούν.

Αναµφισβήτητα, οι ποιµενικοί προστασίας, διαθέτουν ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά που τους κάνουν να ξεχωρίζουν και να
διαφοροποιούνται από άλλες φυλές. Τα χαρακτηριστικά, είναι
µορφολογικά και συµπεριφοράς. Αυτά όµως δεν είναι αρκετά για να
διαµορφωθεί ένας σκύλος προστασίας. Αποτελούν βεβαίως τις
απαραίτητες προϋποθέσεις, αλλά τον κύριο λόγο τον έχει ο
άνθρωπος, ως διαµεσολαβητής και υπεύθυνος για την δηµιουργία
των δεσµών µεταξύ των διαφόρων ζωικών ειδών. Το περιβάλλον
και οι συνθήκες που αναπτύσσεται το κουτάβι, είναι αυτά που θα
καθορίσουν τι θα είναι µελλοντικά ο σκύλος.
Όπως είπαµε, ο σκύλος είναι ζώο κοινωνικό και έχει έµφυτη την
δυνατότητα να αναπτύσσει δεσµούς και σχέσεις στοργής µε
οποιοδήποτε άλλο είδος, εφόσον η επαφή τους γίνει έγκαιρα και την
κατάλληλη στιγµή. Αυτό ισχύει για όλες τις φυλές.
Η καλλιέργεια της επιθυµητής συµπεριφοράς ενός κουταβιού,
περιλαµβάνει διάφορα στάδια. Η βασική πρώτη φάση, της
κοινωνικοποίησης, διαρκεί από 3 έως 12 εβδοµάδες και ακολουθεί
µία φάση συντήρησης και επαναλήψεων για άλλους 6 έως 12 µήνες.
Αν στην φάση της κοινωνικοποίησης το κουτάβι τοποθετηθεί
σταθερά στο περιβάλλον διαβίωσης και των άλλων ζωικών ειδών,
θα αποτελέσουν φιλικό προς το κουτάβι είδος. Εδώ να τονίσουµε ότι
η τοποθέτηση του κουταβιού µόνο του, στην στάνη µε τα άλλα ζώα,
πρέπει να γίνει από την 7η βδοµάδα της ηλικίας του, ώστε οι δεσµοί
µεταξύ των διαφορετικών ειδών, να δηµιουργηθούν.

Καθώς κοιτάζεις σ΄αυτά τα µάτια,
η απέραντη ηθική αξία της φυλής
σου διαπερνά την ψυχή.
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Η Κ ΑΤΑ Ρ Ρ Ι Ψ Η

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ
Πιθανόν σε κάποια παράγωγα να παρατηρηθούν µη επιθυµητές
συµπεριφορές εξαρχής, π.χ έντονη έκφραση επιθυµίας
καταδίωξης, υπέρµετρη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα κ.λ.π.
Ένας τέτοιος σκύλος πρέπει να θεωρηθεί ότι δεν διαθέτει τις
προϋποθέσεις να ενταχθεί σε κοπάδι ή στην γραµµή
αναπαραγωγής, ακόµη και αν τα µορφολογικά του χαρακτηριστικά
είναι επαρκή.
Το «ξεσκαρτάρισµα» αυτό, είναι και το σηµαντικότερο κριτήριο για
την σταθεροποίηση της φυλής, που αποτελεί και έναν από τους
πρωταρχικούς στόχους του Ο.Φ.Ε.Π.

Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ∆ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Τον περασµένο Απρίλιο (6-4-2016), πραγµατοποιήθηκε στο 9ο Λύκειο
Λάρισας διάλεξη στα πλαίσια της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των
µαθητών. Η εκπαίδευση αυτή εντάσσεται σε ένα πρόγραµµα που
εκπονήσαµε και επιχειρήσαµε µαζί µε άλλους συναδέλφους, µε
συνεχείς εκδηλώσεις και επισκέψεις στο φυσικό περιβάλλον. Ο
σκοπός είναι να γίνει συνείδηση στις νέες γενιές των πολιτών που θ'
αναλάβουν µελλοντικά τη διαχείριση του φυσικού πλούτου, των
κινδύνων και των στρεβλώσεων της σηµερινής παρέµβασης του
ανθρώπου στη φύση. Επίσης στόχος της ενηµέρωσης είναι ν'
αναδειχθούν τα στοιχεία εκείνα που θα ενεργοποιήσουν την
ευαισθησία των µαθητών και θα επιτύχουν την προστασία του
περιβάλλοντος. «Η γνώση είναι δύναµη» και µπορεί να διεγείρει τη
θετική πλευρά των ανθρώπων και να βελτιώσει τη ζωή µας. Στη
θεµατολογία του προγράµµατος περιλαµβάνεται ότι αφορά τις
τροφικές αλυσίδες, τους βλαπτικούς παράγοντες που συµβάλουν στην εξαφάνιση των ειδών ζώων
και φυτών, τον κύκλο του νερού, τη γνώση της χλωρίδας και πανίδας του τόπου µας και τα µέτρα
προστασίας της. Μέσα από αυτές τις δράσεις γεννάται η προσδοκία ότι θα καλλιεργηθεί στα παιδιά,
µια στάση σεβασµού απέναντι στη φύση και µια αίσθηση ευθύνης για τη διατήρησή της.
Στα πλαίσια λοιπόν των ειδικών αυτών διαλέξεων µε τα θέµατα που αφορούν το περιβάλλον,
εντάχθηκε και η οµιλία του κτηνιάτρου Χρ. ∆ρίβα σχετικά µε την ανάπτυξη του Ελληνικού Ποιµενικού,
ως σκύλου προστασίας των κοπαδιών έναντι των επιθέσεων των αγριµιών. Η χρησιµοποίηση των
ποιµενικών σκύλων ως αποτρεπτική δύναµη στη βλαπτικότητα των αγριµιών, αποτελεί από
αρχαιοτάτων χρόνων µια ήπια παρέµβαση του ανθρώπου στο οικολογικό σύστηµα και διάσωση της
κτηνοτροφίας και του εθνικού προϊόντος που παράγει ο
πρωτογενής τοµέας. Την τελευταία εικοσαετία έχουν
γίνει πολλαπλές µελέτες σε χώρες της Ευρώπης, αλλά
και στις Η.Π.Α. για την ικανότητα των ποιµενικών
σκύλων στη φύλαξη των κοπαδιών και τη σύγχρονη
διατήρηση της άγριας ζωής. Το αποτέλεσµα της
εφαρµογής των θεωριών αυτών σε δράσεις,
ευεργέτησε σε πολλά επίπεδα το οικοσύστηµα και
ενίσχυσε επίσης την κυνοφιλία και τη διατήρηση των
εθνικών φυλών σκύλων. Το θέµα αυτό επιχείρησε ν'
αναλύσει ο κος ∆ρίβας, αναφερόµενος στο Ευρωπαϊκό
παράδειγµα και την ιστορική εξέλιξη των φυλών
σκύλων εργασίας. Τα παιδιά έδειξαν µεγάλο
ενδιαφέρον και έκαναν πολλές ερωτήσεις, πάνω στις
ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των ποιµενικών
σκύλων, έχοντας µπροστά τους τις εικόνες που έδειξαν
τα µέσα της τεχνολογίας. «Έχε το νου σου στο
παιδί…..γιατί αν γλιτώσει το παιδί…..υπάρχει ελπίδα»,
όπως λέει και το λαϊκό άσµα! Πολλές φορές
παραπονιόµαστε ότι ως λαός παρουσιάζουµε µια
ένδεια στη παιδεία µας. Μια παιδεία που µορφοποιείται
τα πρώτα επτά χρόνια της ζωής του καθενός στην
αγκαλιά της οικογένειας και µια δεκαπενταετία
αργότερα στα σχολεία και στην κοινωνία. Η
συνειδητοποίηση ότι η κακή µας συµπεριφορά προς το
περιβάλλον και τα ζώα, έχει τα κενά της στις γενιές που ανδρώθηκαν και κινούν σήµερα τα νήµατα της
κοινωνικής ζωής και η προσπάθεια οι νέοι να δηµιουργήσουν έναν άλλο καλύτερο πολιτισµό, είναι η
µόνη ελπίδα για το µέλλον µας.

Στις 23 Οκτωβρίου 2016 πραγµατοποιήθηκε µια
ακόµη Έκθεση Ελληνικού Ποιµενικού στα πλαίσια
του ετήσιου προγραµµατισµού των εκδηλώσεων
του Οµίλου µας, αυτή τη φορά στο Θριάσιο Πεδίο
της Αττικής.
Η επιλογή του χώρου έγινε για πρακτικούς λόγους,
αφού η Αττική έχει το µεγαλύτερο µέρος του
πληθυσµού των σκύλων µας που δηµιουργήθηκε
τα τελευταία χρόνια και αποτελεί γεωγραφικά
πεδίο προσέγγισης πολλών άλλων περιοχών από
τη νότια
και τη δυτική Ελλάδα. Η ευγενής
προσφορά του µέλους µας Κώστα Στούµπου, για
φιλοξενία στον εργασιακό του χώρο, έδωσε λύση σε πολλά οργανωτικά προβλήµατα της έκθεσης και
λειτούργησε απρόσκοπτα και άψογα ως προς τις απαιτήσεις της εκδήλωσης.Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ του κου
Κ. Στούµπου, µε τον άπλετο, καθαρό και περιφραγµένο προαύλιο χώρο, τις δυνατότητες προφύλαξης
από τις καιρικές συνθήκες και τη σωστή υποδοµή για τη φιλοξενία των εκθετών και των σκύλων,
συνέβαλε αποφασιστικά σε µια ευχάριστη ατµόσφαιρα για τη διεξαγωγή της έκθεσης.
Η πρωτοβουλία αυτή έδειξε επίσης τη δυναµική και την αποτελεσµατικότητα της συλλογικής δράσης,
όταν νέα πρόσωπα αποφασίζουν να διαθέσουν το χρόνο και τις δυνατότητές τους, για να διευκολύνουν
τις διαδικασίες µιας απαραίτητης για τη πρόοδο της φυλής εκδήλωσης.

του Σέργιου Φανίκου

του Χριστόδουλου ∆ρίβα

Ο χαρακτήρας αυτής της Έκθεσης, είχε την ιδιαιτερότητα, να προβάλει κυρίως στους φίλους του
Ελληνικού Ποιµενικού το ζωοτεχνικό έργο των τελευταίων δύο ετών µέσα από τις επιλεγµένες
συζεύξεις, τις οποίες πρότεινε και προώθησε η εκτροφική µας οµάδα. Ο στόχος αυτής της
προσπάθειας ήταν αφενός να δηµιουργήσει ένα πληθυσµό µε αναγνωρίσιµο φυλετικό τύπο,
χρησιµοποιώντας στην αναπαραγωγή σκύλους ανήκοντες σε όσο το δυνατόν περισσότερα
γενεαλογικά δένδρα από τον αρχικό πυρήνα των πατρογονικών και αφετέρου να διατηρήσει την καλή
υγεία και τον επιθυµητό χαρακτήρα. Ο απολογισµός της έκθεσης σε ότι αφορά τις κρίσεις των σκύλων,
θα είναι για αρκετό διάστηµα θέµα συζήτησης µεταξύ των παραγόντων της εκτροφικής οµάδας,
προκειµένου να σταθµιστούν οι παράγοντες που εµποδίζουν την ποσοστιαία προσέγγιση των στόχων
του προγράµµατος αναπαραγωγής.
Θεωρήσαµε την αναγωγή των νέων γενεών στα
αρχικά πατρογονικά, απαραίτητο στοιχείο του
σχεδιασµού, γιατί αφενός επιβεβαιώνει την
αυθεντικότητα και τη συνέχεια της προσπάθειας
και αφετέρου διασφαλίζει µια ποιοτική
ποικιλότητα σε βάθος χρόνου, ικανή να
δηµιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για να
ανασυντίθεται και να εκφράζεται ο γονιδιακός
πλούτος του πληθυσµού.
Η διαχείριση ενός πληθυσµού σκύλου, απαιτεί
τουλάχιστον στις πρώιµες φάσεις της
αναπαραγωγής της ιστορικής εξέλιξης µιας
εργασιακής εγχώριας φυλής, µια ισόρροπη
ανάπτυξη µεταξύ των γενεαλογικών δένδρων,
ώστε κανένα απ' αυτά να µην επηρεάσει
µονόπλευρα την εξέλιξη των νέων γενεών. Με
αυτό τον τρόπο δεν εγκλωβίζεται ο πληθυσµός
σε χαρακτηριστικά, ωφέλιµα και µη, τα οποία δεν
θα είναι εύκολα αναστρέψιµα, όταν διαπιστωθεί
ότι χάθηκε σε µεγάλο βαθµό η αυθεντικότητα της
φυλής που αναδηµιουργείται µε τους
σύγχρονους ζωοτεχνικούς όρους.

Η νέα διεύθυνση του Ο.Φ.Ε.Π είναι Έσλιν 31, 35100 Λαµία
( Αθανάσιος Γιδόγιαννος) τηλ. 2231037378, κιν. 6946824455
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

Τηλ.: 23310 - 23015

email: makpet@otenet.gr

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ, ΓΙΑ ΚΑΘΕ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΡΑΙΤΗΤΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ , ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΚΑΙ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 6251-040034-069

Η ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕ∆ΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στην πράξη η αναπαραγωγή των σκύλων εξαρτάται σε µεγάλο
βαθµό από το περιβάλλον που θα ανατραφούν και τον
ανθρώπινο παράγοντα, δηλαδή από την ορθή κοινωνικοποίησή
τους, το χρόνο που θ' αφιερώσει σε αυτά ο ιδιοκτήτης τους και
από την ορθή διατροφή και πρόληψη των ποικίλων ασθενειών.
Όλα αυτά δίνουν τη σωστή ώθηση στο γενετικό δυναµικό να
εκφραστεί απρόσκοπτα και επίσης καθιστούν το σκύλο ευάγωγο
στις συζεύξεις, ώστε η επιλογές να είναι εφαρµόσιµες και εφικτές.
Όλα αυτά τα στοιχεία περιµέναµε να δούµε στους σκύλους που
προσκλήθηκαν στην έκθεση και να σταθµίσουµε τις µελλοντικές
µας προτάσεις για κάθε δυνατή βελτίωση.

ΟΙ ΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΚΥΛΩΝ
Όσον αφορά τη παρουσία των Ελληνικών Ποιµενικών στην
Έκθεση, µπορούµε ν' αναφέρουµε τα εξής:

Οι κρίσεις της µορφολογίας των σκύλων διατυπώθηκαν από τους
τρεις κριτές του Οµίλου µας (Βούλα Παπουτσάνη, Αθ.
Γιδόγιαννο, Χρ. ∆ρίβα), οι οποίοι κατέθεσαν την εµπειρία τους
στην αναγνώριση του φυλετικού τύπου των σκύλων, που στη
πρώιµη φάση της ανάπτυξης της φυλής, παραµένει το κυρίαρχο
απαιτητό στοιχείο της µορφολογίας και της εκτροφής γενικότερα.
Εάν ένας σκύλος προερχόµενος από γονείς ανήκοντες στη
πληθυσµιακή δεξαµενή των σκύλων εργασίας της υπαίθρου,
διαθέτει τη σωµατική ρώµη και συγχρόνως την αρµονία των
σωµατικών αναλογιών, αλλά µε τη πρώτη µατιά του παρατηρητή, η
µορφή του απέχει από αυτή που χαρακτηρίζει τη φυλή, τότε δεν
µπορούµε να τον εντάξουµε στο πρόγραµµα αναπαραγωγής. Η
διήθηση λοιπόν των διατάξεων του µορφολογικού προτύπου της
φυλής µέσα από την υποκειµενικότητα των κριτών, χωρίς βέβαια
την υπέρβαση των ορίων εκείνων που αλλοιώνουν την
αυθεντικότητα της µορφής, αποτελεί τον µηχανισµό σκέψεων και
αποφάσεων που διαφυλάσσει τον πληθυσµό της φυλής από
ανεπιθύµητες εκτροπές της ισορροπίας των χαρακτηριστικών. Η
εµπειρία αυτή των κριτών µεταφράζεται ως ένα απόκτηµα, µιας
συνειδητοποίησης των ορίων της µορφολογικής αρτιότητας και της
εικόνας του µορφολογικού τύπου, µέσα από διαδικασίες της
µακροχρόνιας επαφής µε τον πληθυσµό που χαρακτηρίζουµε ως
εργασιακό σκύλο, καθώς επίσης και αυτόν που χαρακτηρίζουµε ως
πληθυσµό ελεγχόµενης εκτροφής. Η επιλογή των πατρογονικών
και η παρακολούθηση των νέων γενεών εντάσσεται σ' αυτές τις
εµπειρίες και αποτελεί προβολή και µακροχρόνια στήριξη της
εκτροφικής πρότασης του Οµίλου µας στο θέµα της εθνικής αυτής
φυλής. Οι παρατηρήσεις των κριτών συνιστούν επίσης το
καταστάλαγµα της µελέτης και των γνώσεων της κληρονοµικότητας
και της ροής των χαρακτηριστικών από γενιά σε γενιά, που η έντονη
εκτροφική δραστηριότητα έχει αναδείξει. Η έκφραση των στοιχείων
της κεφαλής σε αναλογίες σχέσεων µεγεθών, µετρήσιµων ή απλώς
αισθητών µε τη πρώτη µατιά, καθώς επίσης το ιδιαίτερο βλέµµα των
σκύλων που αντανακλά το χαρακτήρα τους, συµβάλλει
αποφασιστικά στον ορισµό και στην εδραίωση του φυλετικού
τύπου.
Η παρουσία των 29 Ελληνικών Ποιµενικών της εκτροφής µας στο
Θριάσιο Πεδίο, οι οποίοι είναι απόγονοι 3ης και επέκεινα γενιάς από
τις συνεχείς επιλεγµένες συζεύξεις του παρελθόντος, µας έδωσε
την ευκαιρία να εκτιµήσουµε την πορεία της εκτροφής.
Από την εξέταση της µορφολογίας των σκύλων αυτών, ήταν
εµφανές ότι πλέον στις νέες γενιές, ο φυλετικός τύπος έχει
εξασφαλιστεί, στο µεγαλύτερο µέρος του υπάρχοντος σήµερα νέου
πληθυσµού, συµβάλλοντας έτσι στην αναγνωρισιµότητα των
σκύλων ως φυλή. Οι µικρές διαφορές που παρατηρούνται από
σκύλο σε σκύλο, τηρουµένων των αναλογιών της διαφορετικής
ηλικίας και των αποκλίσεων του φύλου, αποτελούν τον πλούτο της
επιθυµητής ποικιλότητας της φυλής και δεν διαταράσσουν τις
διατάξεις και το πνεύµα του µορφολογικού προτύπου.
Οι περισσότεροι σκύλοι είχαν ωραία κεφάλια, µε καλές αναλογίες
σχέσεων µήκους ρύγχους προς κρανίο, σωστή έκφραση και
βλέµµα, καλοσχηµατισµένα µάτια µε σκούρο χρωµατισµό, σωστό
σχήµα , µέγεθος και θέση αυτιών και τυπικούς χαρακτήρες. Μια
µικρή διαβάθµιση της σωµατικής ρώµης παρατηρήθηκε στους
σκύλους αυτούς, αποτέλεσµα ενδεχοµένως του τρόπου διαβίωσής
τους, της διατροφής και του βαθµού σωµατικής άσκησης, που
σχετίζονται και µε τον διαθέσιµο χρόνο και την αντίληψη περί
διάπλασης των ιδιοκτητών τους. Το στοιχείο εκείνο της
µορφολογίας που δεν µας ικανοποίησε αρκετά, είναι ότι σε µερικούς
σκύλους παρατηρήθηκε αδυναµία µυική και σκελετική των πίσω
άκρων, από την ανάπτυξη και κλίση της λεκάνης, µέχρι τις
γωνιώσεις των οστών των πίσω σκελών, την έλλειψη παραλληλίας
τους και την αδυναµία στιβαρής και άνετης κίνησης.
Όπως σε όλες τις µεγαλόσωµες φυλές σκύλων, έτσι και στον
Ελληνικό Ποιµενικό, είναι υπαρκτό το πρόβληµα της δυσπλασίας
του ισχίου.

ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ…. ΕΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΟΥ

του Χριστόδουλου ∆ρίβα

Αυτή η εκφυλιστική αρθροπάθεια κληρονοµικής προέλευσης,
«ελοχεύει» στα γενεαλογικά δένδρα, απόρροια της ελεύθερης,
ανεξέλεγκτης εκτροφής και της αιµοµιξίας στο πληθυσµό των
κλειστών αγελών των κτηνοτρόφων, από τις οποίες προέκυψαν και
τα δικά µας πατρογονικά κάποια χρόνια πριν και παραµένει ως
γενετικό ελάττωµα και εν δυνάµει νοσολογική οντότητα, αδιερεύνητη
στο µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού. Πολλά από τα πατρογονικά
µας µπορεί να ήταν φορείς αυτής της εκφυλιστικής δυσλειτουργίας
του κινητικού συστήµατος και θα πρέπει στις νέες γενεές, µε τη
προτροπή και συµπαράσταση του Οµίλου µας, οι εκτροφείς να
προβούν συστηµατικά σε εξετάσεις όλων των σκύλων
αναπαραγωγής που θα προταθούν στις µελλοντικές συζεύξεις, ώστε
προληπτικά να µειώσουµε την αίσθηση του κινδύνου για την
αποτυχία της εκτροφής.

Με αυτό τον τρόπο θα «απενοχοποιηθούν» από το στίγµα του φορέα
πολλοί σκύλοι, απόγονοι εκλεκτών γενετικών γραµµών, που κάποιοι
πρόγονοι εµφάνισαν αυτό το ελάττωµα και θεωρούνται απαραίτητοι
να συµβάλλουν στη γενετική βελτίωση της φυλής. Σε άλλες
περιπτώσεις των εκτεθέντων σκύλων, ιδιαίτερα στους αρσενικούς,
παρατηρήθηκαν µικρές εκτροπές από την ιδανική σχέση µήκους
σώµατος προς το ύψος του. ∆ηλαδή άλλοι έδιναν την εντύπωση
µακριών κορµών µε επικλινή λεκάνη και χαµηλή έκφυση της ουράς
και άλλοι εµφάνιζαν κοντούς κορµούς µε ευθεία λεκάνη, υψηλή
έκφυση της ουράς και πιο έντονη αναστροφή της πάνω από την οσφύ
κατά τη κίνηση και διέγερση του σκύλου. Σε αυτούς τους τοµείς της
µορφολογίας, χρειάζεται περισσότερη δουλειά από τους εκτροφείς,
µε προσεκτική επιλογή των γεννητόρων, χωρίς εκπτώσεις στη
ποιότητα των στοιχείων της ανατοµίας και µε παρατήρηση της
γενικότερης εικόνας των προγόνων, µέσα από πληροφορίες και
βοήθεια της εκτροφικής οµάδας του Οµίλου, ώστε να πετύχουµε σε
βάθος χρόνου την επαρκή αλληλοσυµπλήρωση των ποιοτικών
χαρακτηριστικών.

(Αφιέρωµα στον Pietrogino Pezzano που έφυγε απο την ζωή στις 12-08-2016) του Γιώργου Ζαχαρόγιαννη

Ο Pietrogino Pezzano αδιαµφισβήτητα TEQUILA MALI DEL CITONE Η επιλογή του Pezzano για το δεύτερο
ήταν µία κορυφαία προσωπικότητα του
ζευγάρωµα της Alfa del Citone ήταν ο
κυνοφιλικού χώρου.
Ολλανδικής εκτροφής και Ισπανικής
Γεννήθηκε το 1948 και αργότερα έκανε
ιδιοκτησίας Ebo vd Groote Maat, ο
σπουδές σε επίπεδο “Master of health
οποίος ήταν γνωστός για τον
Management”. Στις δραστηριότητές του
εξαιρετικά δυναµικό του χαρακτήρα.
συγκαταλέγονται: διεθνής κριτής της φυλής
Στο εκτροφείο del Citone, o Ebo
Ντόµπερµαν, πρόεδρος του Κυνοφιλικού
έδωσε την Haina, από την οποία
Οµίλου Ντόµπερµαν Ιταλίας, αντιπρόεδρος
γεννήθηκε η Tequila Mali del Citone
αλλά και τον Harold .
της παγκόσµιας λέσχης Ντόµπερµαν (International Dobermann Club
Η Haina del Citone έµελλε να γίνει (το
/ IDC) και εκτροφέας Ντόµπερµαν από το 1979 µε την επωνυµία “Del
1991) η µητέρα της µυθικής Tequila
Citone”.Ο Pezzano ήταν κριτής µορφολογίας από το 1982, κριτής
Mali del Citone. Για την Haina λοιπόν
εργασίας από το 1983, κριτής εξέτασης χαρακτήρα από το 1984,
ο Pezzano επέλεξε τον Βέλγικης
πρόεδρος του AIAD (Όµιλος Ντόµπερµαν Ιταλίας) από το 1982, ενώ
εκτροφής Lucifer van Roveline. O
είχε θητεύσει σε σηµαντικές θέσεις τόσο στην ENCI (Κυνολογικό
Lucifer, καταγόταν από συνδυασµό
Οµιλο Ιταλίας), όσο και στην FCI (∆ιεθνή Κυνολογική Οµοσπονδία).
των γραµµών Franckenhorst,Forell,
Ευφυής εκτροφέας, µέγας κριτής, θεωρείται δικαίως ως µια από τις
Viskeshoeve, Hagenstern.
κορυφαίες φυσιογνωµίες όλων των εποχών στον χώρο των
Ντόµπερµαν.
Για την πρώτη γέννα της µυθικής Tequila Mali del Citone ο
Αυτό που καθόρισε την θετική εξέλιξη της φυλής στην Ιταλία, αλλά και P.Pezzano χρησιµοποίησε (το 1994) τον Prinz v.Norden Stamm. O
στον υπόλοιπο κόσµο, ήταν η φιλία του και η πετυχηµένη συνεργασία µέγας αυτός επιβήτορας γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1988. Ο Prinz
του µε τους εκτροφείς της φυλης Antonio Caliandro (εκτροφείο de v. Norden Stamm αποδείχτηκε ότι ήταν ο κατάλληλος σκύλος την
Villa Castelli) και Gabriele Prosperi (εκτροφείο Campovalano), που κατάλληλη στιγµή. Προϊόν µη συγγενικής διασταύρωσης ουσιαστικά
απέδωσαν τα µέγιστα στην ποιότητα των Ντόµπερµαν τα τελευταία ο ίδιος, ο Γερµανικής εκτροφής Prinz ταίριαζε αρµονικά στο
40 χρόνια.
γενεαλογικό χάρτη του ορισµένες από τις καλύτερες Ιταλικές,
Το ενδιαφέρον του για την εκτροφική εξέλιξη του Ντόµπερµαν στην Γερµανικές κι Ολλανδικές γραµµές αίµατος. ∆εν έµοιαζε
Ελλάδα ήταν µεγάλο και σ΄αυτό βοήθησε, η φιλική του σχέση µε τον αποκλειστικά σε κάποιον πρόγονό του αλλά θα έλεγε κανείς πως
τότε Πρόεδρο του Οµίλου Ντόµπερµαν Ελλάδος, Θοδωρή Ζώρα. ήταν µια εξαιρετική σύνθεση αυτών, ένας ξεχωριστός και ιδιαίτερος
Ακολουθώντας τις υποδείξεις του, ο Ο.Κ.Ν.Ε (Οµ. Κυνοφ. Ντοµπ. σκύλος µε κύριο προσόν του τη γενικότερη αίσθηση αρµονίας αλλά
Ελλάδος), δεσµεύτηκε για την βελτίωση του χαρακτήρα και των και τον σπουδαίο χαρακτήρα. Το αποτέλεσµα του ζευγαρώµατος του
εργασιακών ικανοτήτων του Ντόµπερµαν στην Ελλαδα. Ο Pezzano Prinz v. Norden Stamm µε την Tequila Mali del Citone ήταν
συνέβαλε αποφασιστικά µε την συµµετοχή του, στην επιτυχία
εντυπωσιακό. Η γέννα del Citone µε αρχικό A είναι µια από τις
π ο λ λ ώ ν ε κ θ έ σ ε ω ν κ α ι σηµαντικότερες στην ιστορία της φυλής.
σεµιναρίων, όπως επίσης και Σκύλοι όπως ήταν ο Alfa Adelante, η Arielle d'Amour, ο Astor αλλά
Cito di villa Castelli
σε άλλες σχετικές εκδηλώσεις και δυο ακόµη µε καλά αποτελέσµατα ως επιβήτορες, ο Antos Arte
στην χώρα µας. Μια σειρά από κι ο Aldebaran del Citone. Η κλειστή αναπαραγωγή στην Α γέννα και
διάσηµους σκύλους, που συγκεκριµένα το ζευγάρωµα µεταξύ Astor-Arielle έδωσε άλλη µια
καθόρισαν και συνεχίζουν να γέννα ορόσηµο, την G del Citone, µε σκύλους σαν τον Gadis
καθορίζουν την πορεία της Geromy, την Gemielle d'Amour και τον Gino Gomez.
φυλής, φέρουν την επωνυµία Συνοπτικά θα µπορούσαµε να πούµε ότι η Α και G del Citone γέννες
Del Citone.
ανέβασαν σε άλλα ύψη το επίπεδο του σύγχρονου / µοντέρνου
Το αφιέρωµα ξεκινάει µε τον Ντόµπερµαν, τόσο ως προς τη µορφολογία όσο κι ως προς τον
πρώτο σκύλο ιδιοκτησίας χαρακτήρα. Η κόρη της Tequila, η Arielle d'Amour del Citone, κατά
Pezzano,τον Cito di villa τον J.M.vd Zwan (εκτροφέα Ντοµπερµανν και κριτή της φυλής),
Castelli, από τον οποίο πήρε υπήρξε η καστανή µετενσάρκωση της Tequila.
και το όνοµά του το εκτροφείο Μητέρα και κόρη βίοι παράλληλοι. H Tequila έκανε µόνο δυο γέννες,
Citone.
αφού άλλωστε έζησε και πολύ λίγο (γεννήθηκε στις 10/2/1991 κι
Ιδιοκτησίας Pezzano ήταν και ο γιός του Elisir di Campovalano, που έφυγε σε ηλικία µικρότερη των 6 ετών την 1/11/1996). Η Arielle έφυγε
προερχόταν από κλειστή αναπαραγωγή του Cito µε την αδελφή του κι αυτή νωρίς (περίπου 6.5 - 7 ετών) έχοντας προλάβει να κάνει 2
γέννες,σαν την µητέρα της. Κι οι δυο τους κατέκτησαν κάθε
Caiena.
σηµαντικό τίτλο, έγραψαν χρυσές σελίδες στην ιστορία της φυλής,
τόσο µε την καριέρα τους όσο και µε τους απογόνους τους, και το
Elisir di Campovalano
Ο Elisir έγινε δύο φορές
όνοµά τους έγινε θρύλος.
(Cito di Villa Castelli
AIAD sieger (πρωταx Caienna di Villa Castelli)

θλητής εργασίας 19811982). Ηταν ο πρώτος
αρσενικός σκύλος της
Ιταλικής εκτροφής ο
οποίος κατέκτησε το
π ρ ω τ ά θ λ η µ α
(Bundessieger 1984).
Η συνεισφορά του Elisir
ως επιβήτορα, στην
εξέλιξη της φυλής ήταν
ιδιαιτέρως καθοριστική.

Οι Ιταλοί εκτροφείς Calliandro, Prosperi, Pezzano, κατάφεραν να
δηµιουργήσουν ιστορία από αυτόν τον σκύλο. Από τον Elisir di
Campovalano και την Cita προήλθε ο πρώτος σηµαντικός σκύλος µε
την επωνυµία "del Citone", η Alfa del Citone.
Η Alfa προερχόταν από µια πολύ κλειστή αναπαραγωγή πάνω στην
γέννα µε το αρχικό "C" di villa Castelli .
Alfa del Citone

ΤΕΥΧΟΣ 46ο

Ε∆ΡΑ: ΛΑΜΙΑ
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΕΣΛΙΝ 31ΛΑΜΙΑ
35 100 κο ΑΘ. ΓΙ∆ΟΓΙΑΝΝΟ

ΤΗΛ. 22310 37378, ΚΙΝ. 6946 824455

Tequila Mali del Citone

Arielle d' Amour del Citone

ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ
ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΣ ∆ΡΙΒΑΣ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΡΒΕΤΙΑ∆ΗΣ
ΣΕΡΓΙΟΣ ΦΑΝΙΚΟΣ

Astor del Citone

Η δεύτερη και δυστυχώς τελευταία γέννα της Τequila
πραγµατοποιήθηκε το 1995.
Ήταν η γέννα µε αρχικό γράµµα C del Citone, µε πατέρα τον
Holmrun's Phabio of Marienburg. Ο Ελληνικής ιδιοκτησίας
Holmrun's Phabio of Marienburg προερχόταν από συγγενική
εκτροφή στον σπουδαίο Dexter
V. Franckenhorst, που ανήκε
στο διάσηµο εκτροφείο
Marienburg της Mary Rodgers κι
έγραψε χρυσές σελίδες στην
ιστορία της φυλής στην άλλη
πλευρά του Ατλαντικού. Από το
ζευγάρωµα της Tequila Mali del
Citone και του Holmrun's Phabio
of Marienburg γεννήθηκε η
υπέροχη καστανή θηλυκή
Crystal Conny del Citone, η
οποία είχε εξαχθεί στην Ελλάδα
συνιδιοκτησία Πετσάνο- Ζώρα.
Η Crystal Conny έλαµψε στους
στίβους κι έκανε µεγάλη καριέρα
Στο αποκορύφωµα των επιλογών του Pezzano ήταν και η γέννα
µεταξύ δύο αδερφιών από την πρώτη γέννα της Tequila όπου
έδωσαν έναν από τους σηµαντικότερους επιβήτορες στην ιστορία
του Dobermann, τον Gino Gomez del Citone. Ο Zwan τον
συµπεριέλαβε στην Β έκδοση του κορυφαίου για τη φυλή ιστορικού
του έργου "In the beginning, A History of the Dobermann",
καταθέτοντας υµνητικά σχόλια και την βεβαιότητα για λαµπρή
εκθεσιακή καριέρα, καθώς και για την µελλοντική συνεισφορά του
στη φυλή ως επιβήτορα.
Gino Gomez del Citone

Το άλλο αστέρι της A γέννας del Citone ήταν ο καστανός Alfa
Adelante. Χαρακτηριστικό του γνώρισµα η εκπληκτική του κίνηση
και η ασύγκριτη παρουσίασή του µέσα στον στίβο.
Η Κυρία Βούλα Παπουτσάνη είχε την χαρά να τον δει από κοντά και
µου µετέφερε την εµπειρία της. “Είχα πάει στην έκθεση του IDC στην
Ιταλία το 1997 για να υποστηρίξω, ηθικά, τη συµµετοχή της Ελλάδας
και τον....“συν-ντοµπερµανά” µου, Θοδωρή Ζώρα, αλλά κυρίως γιατί
αγαπώ τη φυλή και παρακολουθούσα συχνά τέτοιες εκδηλώσεις.
Η Crystal Conny Del Citone, του Θοδωρή, χαρακτηρίστηκε
“Εξαίρετη”, καλύτερη στην κατηγορία της. Εκεί είδα, µε τα µάτια µου,
τον Αλφα Αντελάντε στον κεντρικό στίβο, το βράδυ, τη στιγµή που
κρίθηκε ως “καλύτερος έκθεσης” Παγκόσµιος Πρωταθλητής. Ηταν
φωτισµένος από τους προβολείς, να στέκεται ακίνητος στον κεντρικό
στίβο, στο κέντρο, στηµένος σαν άγαλµα, χωρίς κυναγωγό & οδηγόλουρί. Νοµίζω πως τα έχω δεί όλα, µετά απ΄ αυτό, στον θαυµαστό
κόσµο των Dobermann. Έµεινα να τον κοιτάω µε κοµµένη την ανάσα
όπως τόσοι και τόσοι άλλοι που παρακολουθούσαν.”
Ο Alfa Adelante del Citone υπήρξε µέγας σκύλος εκθέσεων και
µέγας επιβήτορας, κερδίζοντας άξια µια θέση µεταξύ των
κορυφαίων dobermans όλων των εποχών.
Μέχρι το 2007 κατείχε το ρεκόρ των περισσότερων IDC siegers
απογόνων στην ιστορία της φυλής.

E-mail:Info@ofep.gr

Από την Alfa del Citone και τον Akim Waciweba θα γεννηθεί το 1985
η πρώτη διπλή πρωταθλήτρια (µορφολογίας κι εργασίας) στην
ιστορία της Ιταλικής εκτροφής.
Ήταν η περίφηµη Gale del
Gale del Citone
Citone. Ο πατέρας της, ο
καστανός Akim Waciweba
ήταν Ολλανδικής εκτροφής
και προερχόταν από
γραµµική εκτροφή (linebreeding) του Chico v.Forell,
Odin v. Forell και της Cita
Germania.
Αποδείχτηκε πατέρας
σπουδαίων εργασιακών
σκύλων.

Μέγας επιβήτορας ήταν κι ο Astor del Citone,ο οποίος υπήρξε από
τους σκύλους που συνέβαλαν αποφασιστικά στην αλλαγή της
φυλής προς το καλύτερο,αφού ορισµένα από τα οµορφότερα
δείγµατα της σύγχρονης εποχής είναι παιδιά του, µε
προεξάρχοντα φυσικά τον Gino Gomez del Citone.

Alfa Adelante del Citone

Η πορεία του Gino Gomez
τελικά δικαίωσε τις κορυφαίες αυτές φυσιογνωµίες
της φυλής, που τόσο νωρίς
εξέφρασαν τον θαυµασµό
τους για τον συγκεκριµένο
σκύλο.Ο Gino έχει τόσο
εντυπωσιακά υψηλό
επίπεδο απογόνων, µε
ιδιαίτερα µεγάλο εύρος
διακρίσεων, που σπάνια
συναντάει κανείς και που
δίκαια µπορεί να τον
αναδείξει ως τον κορυφαίο
µαύρο επιβήτορα όλων των
εποχών.
O Pietrogino Pezzano ήταν ένας χαρισµατικός άνθρωπος, είχε την
ικανότητα να τραβάει την προσοχή σου και να σε κερδίζει. Το
πνεύµα συνεργασίας που τον χαρακτήριζε και η πίστη στις αρχές
της συλλογικότητας, του έδωσαν τις ευκαιρίες για δυνατές και
σταθερές φιλίες στο κυνοφιλικό χώρο. Πέρα από τη ζωοτεχνική
του οξυδέρκεια, αυτές οι συνθήκες, ήταν η «συνταγή» που
κατέστησε εξαιρετικό το έργο του µέσα και έξω από την Ιταλία.
Αφιέρωσε µεγάλο κοµµάτι της ζωής του στην φυλή που αγαπούσε
και το σίγουρο είναι ότι έχει αφήσει εξαιρετική παρακαταθήκη για
τους νέους λάτρεις του Ντόµπερµαν.
Ξεκίνησε την εκτροφή του µε την Alfa del citone που προερχόταν
από κλειστή αναπαραγωγή Ιταλικών γραµµών και έχοντας πολύ
καλή γνώση των ελαττωµάτων, παρατηρητικότητα και σωστή
αντίληψη του Προτύπου φυλής, κατάφερε µε πολύ επιλεκτικές
έξωγενείς διασταυρώσεις, να διορθώσει τα όποια ελαττώµατα
υπήρχαν στις παραγόµενες γενιές. Όταν συνειδητοποίησε ότι η
προσέγγιση του φυλετικού τύπου ήταν ορατή στον πληθυσµό των
σκύλων του, έκανε συγγενικά ζευγαρώµατα για να µπορέσει να
κάνει κυρίαρχα τα επιθυµητά αυτά στοιχεία και συνέχισε πολύ
προσεκτικά µε γραµµική αναπαραγωγή πάνω στην γραµµή πλέον
del citone για να µπορέσει να διατηρήσει τα επιθυµητά
χαρακτηριστικά, χωρίς να φτάσει σε σηµεία εκφυλιστικά για την
φυλή. Πολλοί είναι αυτοί που δεν µπορούν να φανταστούν την
συνέχεια στις κυνοφιλικές δραστηριότητες χωρίς την παρουσία
του και το µέλλον της φυλής Ντόµπερµαν χωρίς αυτόν.
“Ο θάνατος για τους µικρούς είναι τέλος, για τους µεγάλους είναι
αρχή”.
Για τον κυνοφιλικό κόσµο της χώρας µας ο Pezzano, αποτελεί ένα
παράδειγµα ορθής ζωοτεχνικής διαχείρισης, αφοσίωσης στο
σκοπό, ήθους και ανθρωπιάς, τόσο απαραίτητα στοιχεία για να
θεωρείται κανείς δηµιουργός.

