TWOJA STRONA

Gazeta Tczewska - 12 stycznia 2012 - nr 2
www.portalpomorza.pl

17

Poradnik dla posiadaczy psów (14) - czarny terier rosyjski

Krzyżówka 20 najznakomitszych ras
W tym tygodniu na
naszych łamach przedstawiamy Czarnego Teriera
Rosyjskiego. - Rasa ta ma
niezwykłą historię – opowiada Alicja Makowiec,
instruktor
szkolenia
psów użytkowych Związku Kynologicznego w Polsce, asystent sędziego kynologicznego Prób Pracy
ZKwP, behawiorysta.
- Nie powstawała stopniowo ze starych typów psów
jak szpice, mastify czy teriery.
Stworzono ją „sztucznie”, celowo i to całkiem niedawno.

„Czerwona Gwiazda”
W latach 40. XX wieku
Armia Czerwona ówczesnego
Związku Radzieckiego chciała
stworzyć własną rasę służbową, przeznaczoną do pilnowania granic państwa i terenów
wojskowych. Ze względu na
rozległy obszar, jaki zajmował
ZSRR, różnorodność klimatyczną i topograficzną, pies
ten musiał być wytrzymały i
odporny na wszelkie warunki
pogodowe.
Zadanie stworzenia takiej
rasy powierzono państwowej
hodowli „Czerwona Gwiazda”
pod Moskwą.
- Postanowiono skrzyżować najznakomitsze rasy
użytkowe i służbowe: airedale
teriera, sznaucera olbrzyma i
rottweilera - mówi Alicja Makowiec. - Airedale terier miał
wnieść wytrzymałość, posłuszeństwo i temperament.
Sznaucer olbrzym - wielkość
i ciętość. Rottweiler - mocną
budowę ciała i zrównoważony
charakter. Aby uniknąć krycia krewniaczego i rozszerzyć
materiał genetyczny, powstałe
mieszańce krzyżowano jeszcze

z innymi rasami jak: łajka syberyjska, owczarek kaukaski,
nowofundland. Łącznie na
stworzenie dzisiejszego teriera
rosyjskiego złożyło się 20 różnych ras psów.
Dla pracowników „Czerwonej Gwiazdy” nie liczył
się wygląd, tylko cechy charakteru. W efekcie powstała
rasa fenotypowo (wyglądem)
najbardziej przypominającą
sznaucera olbrzymiego, czy
dzisiejszego bouviera des flandres.
Przez 25 lat nie krzyżowano tych psów z innymi rasami, by utrwalić właściwy typ
rasowy. W końcu w 1981 r.
Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Leśnej uznało teriera
rosyjskiego za odrębną rasę.
Międzynarodowa Federacja
Kynologiczna (FCI) uznała tę
rasę w 1984 r.

Odporny na choroby
- Dzisiaj terier rosyjski
zaliczany jest do grupy drugiej - pinczerów, sznaucerów
i molosów - wyjaśnia Alicja
Makowiec. - Pies ten w niektórych krajach należących do
FCI podlega próbom pracy,
czyli może być wystawiany w
klasie użytkowej. Czarny terier
rosyjski nie zyskał jeszcze zbyt
dużej popularności i dlatego
zachował swoje wspaniale
cechy charakteru. Biorąc pod
uwagę wytrzymałość, zdrowie, opanowanie, inteligencję
i wszechstronność pracy uważam, że czarny terier zasługuje
na pierwsze miejsce wśród
wszelkich ras użytkowych.
Jest odporny na choroby
i potrafi przystosować się do
skrajnych warunków klimatycznych. Będzie szczęśliwy,
mogąc mieszkać w domu z
ogrodem. Nie znosi kojców i

Brendi to 3-letnia suczka, bardzo grzeczna i cierpliwa. Uwielbia spacery.

przywiązywania. Ograniczanie swobody na posesji odbija
się źle na jego psychice. Ceniony jako znakomity współpracownik dla policji, służb
granicznych, wojska i ratownictwa.
- Doskonale się spisuje
także „w cywilu” jako stróż
domów i posesji – informuje
Alicja Makowiec. - W sposób
opanowany i rozważny pilnuje
domowników podczas spa-

ceru, czy uprawiania biegów.
Przypilnuje też dziecka w wózku, samochodu lub zakupów.
Służbowo i prywatnie ceni się
go za opanowanie, zdolność
szybkiej reakcji, pojętność i
gotowość do obrony i stróżowania, ale bez niepożądanej
czy zbędnej agresji. Nie jest
hałaśliwy. To pies niezwykle
przywiązany i oddany swojemu właścicielowi, dlatego trudno się go układa do

służby, której cechą jest stale
zmieniający się przewodnik
psa. Do osób obcych wykazuje dystans, jest nieufny i jeśli
znajomi koniecznie chcą go
głaskać, przyjmuje stanowisko
„łaskawcy”, który pozwala na
takie spoufalanie, ale...
Bezwarunkowo należy pamiętać, że stworzono go jako
psa użytkowego, uwielbia więc
pracować i trzeba mu to zajęcie zapewnić. Będzie źle się
czuł jako pies tylko do towarzystwa czy „kanapowy”.

- W latach 60. radzieccy miłośnicy psów zapragnęli własnej rasy - dużego teriera pracujacego - mówi Joanna Grzenkowska-Dragun z przychodni weterynaryjnej w Tczewie. - Ich wysokosc (64-71cm) jest wystarczająca, żeby zatrzymać
człowieka, a sierść chroni przed zimnem.
Chociaż właściciele mogą na nich polegać, potrafią być podejrzliwe i mają aktywną reakcję obronną.Wygladem trochę
przypominają sznaucera olbrzyma, ale mają grubsze kości i inną sierść. Nie jest to jeszczez bardzo popularna rasa. Po
pierwsze z powodu ich rozmiarów i kosztów utrzymania, ale także ponieważ bardzo długo istniał zakaz ich eksportowania
z Rosji. Jest to rasa predysponowana z racji swojej wielkosci do chorób stawów. Teriery też dość często mają problemy ze
skórą.
- Czarny terier rosyjski to bardzo inteligentny i przewidywalny pies – twierdzi Karina Włodarczyk-Chyla, specjalistka
od pielęgnacji psów w Tczewie. - Właściciel powinien jak najwcześniej wprowadzić rytuały w jego codziennym życiu. Ustalony porządek dnia sprawi, że pies będzie stabilny i zrównoważony. Od szczeniaka trzeba przyzwyczajać je do pielęgnacji.
Te psy dobrze znoszą wszelkie zabiegi takie jak czesanie, czy strzyżenie.
Jego pielęgnacja w domu jest dość trudna, wymaga systematyczności i dokładności. Pies musi być w całości wyczesany
przynajmniej raz na tydzień, pracę można podzielić na etapy. Jednego dnia zajmujemy się łapami, drugiego głową, a trzeciego tułowiem. Tym sposobem dokładnie wyczeszemy każdą partię mając pewność, że nie zmęczymy siebie i psa.
Czernysze mają sierść w typie kombinowanym z podszerstkiem powyżej 6 cm, kręconą lub falowaną. Ciekawostką jest
występowanie różnych typów włosów. Jedne osobniki mają kręconą szatę, inne lekko falowaną z obfitym podszerstkiem.
- Szczotki i grzebienie warto dobrać do konkretnego egzemplarza - doradza Karina Włodarczyk-Chyla. - Przeważnie
dobrze sprawdza się pudłówka z tzw. bezpiecznymi pinami (końce nie mogą być ostro zakończone, bo te psy mają bardzo
delikatną skórę). Warto mieć też trymer hakowy (dobrze usuwa zbędny podszerstek) i grzebień z obrotowymi zębami,
którym rozczeszemy niewielkie kołtuny i zbitki nie szarpiąc niepotrzebnie psa. Raz na dwa miesiące trzeba odwiedzić
psiego fryzjera.
Odpowiednio prowadzony czernysz nie sprawia kłopotów i chętnie odwiedza groomera. Same wchodzą do wanny i czekają na relaksującą kąpiel. Dobrze jest zrobić odprężający masaż w kąpieli, to psa wyciszy. Potem na stół do strzyżenia. Wizyta u fryzjera trwa średnio 4 do 6 godzin. W tym czasie groomer bez zbędnego pośpiechu psa wyczesze, wykąpie i ostrzyże.
Mimo dość trudnej pielęgnacji pies doskonale radzi sobie podczas zabiegów. Teriery rosyjskie mają wspaniały charakter, są bardzo spokojne i cierpliwie znoszą zabiegi pielęgnacyjne.

Inteligencja i...
godność osobista
- Nie jest to pies dla „początkujących” hodowców czy
właścicieli. Terier rosyjski jest
pewny siebie i bywa uparty,
wtedy krzyki i złość właściciela
nie na wiele się zdadzą.
Wychowanie i wyrabianie
pożądanych cech charakteru
należy zacząć bardzo wcześnie. Najlepiej od 10, 12 tygodnia życia. Bardzo wcześnie
rozwija się intelektualnie i nie

LUBIĄ... RELAKSUJĄCĄ KĄPIEL

można lekceważyć jego nieodpowiedniego zachowania.
Zabawa przeprowadzana w
odpowiedni sposób, to znakomita metoda wychowawcza
w tym wieku. Powinien być
szkolony, chyba że właściciel
ma duże doświadczenie z psami i doskonale umie porozumiewać się „językiem psów”.
To niezwykle mądry pies i dlatego nie można popełniać błędów wychowawczych. Szkolić
w kierunku obrony i stróżowania należy tylko u wykwalifikowanych treserów, gdzie mamy
pewność, że wiedzą jak z nim
postępować.
Nie wszyscy wiedzą, że niektóre psy tej rasy nie lubią, aby
razem z nimi w jednym domu
mieszkały inne duże psy. O
wiele lepiej zgodzą się z małym
pudelkiem,
sznaucerkiem,
jamnikiem, kundelkiem czy
nawet kotem niż np. z drugim
terierem rosyjskim.
- Kiedy terier rosyjski osiągnie dojrzały wiek, dopiero
wtedy widać, jak wspaniała
to rasa -relacjonuje Alicja
Makowiec. - U wszystkich ras
psów i u piesków nierasowych
te cechy charakteru, o jakich
mówimy, występują w pełni
dopiero u dorosłego psa. Dojrzały psychicznie pies to nie
znaczy duży. Pies dojrzewa i
staje się tak na prawdę dorosły
w wieku trzech lat. Oczywiście w różnych rasach granica
ta jest różna. Wtedy zostaje
ukształtowany charakter psa
i z każdym rokiem życia staje
się on mądrzejszy i łatwiejszy
w kontaktach, ale pod warunkiem, że wiemy jak z danym
psem postępować.
To wspaniały użytkowy pies, który ma rzadkie
dzisiaj i bardzo pozytywne
cechy charakteru: odwaga,
opanowanie, zdolność szybkiej uzasadnionej reakcji,
wszechstronność w pracy,
odporność na choroby. Po
sznaucerze
odziedziczył
wspaniałą cechę, czyli „godność osobistą”. Jeśli nie
zlekceważy się inteligencji
teriera rosyjskiego, potrafi
się z nim pracować – to na
dzień dzisiejszy nie ma bardziej wszechstronnego w
pracy psa.
(Pegas)

Napisz do nas
Jeśli posiadasz psa i chciałbyś podzielić się z nami
swoimi
spostrzeżeniami,
dać wskazówki jak wychowywać i żywić pupila lub
masz pytania dotyczące
wychowania zwierzęcia –
napisz do nas na adres: pegas@wpomorskie.pl.

Szkolenie Psów - Poradnictwo,
Alicja Makowiec,
tel. 600-426-548,
www.hauward.pl.
red tech. MK

