Exposé

k postoji německého Svazu lovecky upotřebitelných
psů týkajícího se výcviku a zkoušek lovecky
upotřebitelných psů pro práci na černou zvěř
v obůrkách s černou zvěří, které jsou zřízené a
provozované výhradně k tomuto účelu
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Základní účel
V oblastech s hojným výskytem černé zvěř není možné tuto zvěř obhospodařovat trvale
udržitelným způsobem pouze za pomocí lovu na čekané a na šoulačce.
Stále hlasitěji se volá po loveckých psech, kteří by v těžce přístupných honitbách efektivně
divočáky vyhledali, doléhali na ně a uvedli je do pohybu.
To představuje pro německý Svazu lovecky upotřebitelných psů (dále jako JGHV), jakožto
špičkovou organizaci myslivecké kynologie, určitou výzvu.
Použití psů k lovu černé zvěře klade na psa vyhledávajícího zvěř zvláštní požadavky.
•
•
•
•
•

Divočáci se intenzivně brání a nad psem mají převahu.
Schopnost černé zvěře učit se a přizpůsobit se dá psům pocítit její nadřazenost.
Divočáci nejsou zvěří, která by se chránila čistě jen úprkem, svá stávaniště si před psy (a i
lidmi) brání.
Sociální způsob života černé zvěře zvyšuje potenciál nebezpečnosti vůči nezkušeným
psům.
Černá zvěř přednostně vyhledává nepřístupné části honitby.

Závažná fakta:
1.
V provozu myslivosti bylo 65 % psů, kteří byli odškodnění z vyrovnávacího fondu,
usmrceno divočáky (statistiky brandenburského Fondu pro vyrovnání škod vzniklých na
loveckých psech).
2.

Počet psů, kteří byli při výcviku divočáky zraněni, je možné přirovnat ke ¾ celkem
poraněných psů (statistika veterinární praxe).

Reakce myslivců:
•

Ztráta psa se považuje za nevyhnutelnou součást lovu.

•

Psi se používají v nižší míře nebo se nepoužívají vůbec.

•

Produkce „levných psů“ (zboží na jedno použití)

Výzva:
• připravit psy na kontakt s bojovnou zvěří

Připravit lovecké psy na jejich využití při lovu černé zvěře nám diktuje zdravý rozum a
praktická ochrana zvířat.

Výcvik
Psi vhodní k lovu černé zvěře nerostou na stromech. Je třeba je chovat, cvičit a jejich
upotřebitelnost při lovu černé zvěře zkoušet.
Cíl výcviku:
Hledající pes, který černou nalezne, by na ni měl doléhat, aniž by s ní byl v kontaktu, a měl by ji
uvést do pohybu.
Pes zprostředkuje lovci setkání s divočáky.
Podmínky výcviku
Odborně provozované obůrky s černou zvěří, které slouží k zapracování psů na lov divočáků,
se osvědčily a jsou etablovanou součástí myslivecké kynologie v Brandenbursku.

Práce v obůrce zvýhodňuje psa a vůdce
Pes:
•
•
•

seznámí se s černou zvěří a naučí se dbát její bojovnosti,
pozná své silné a také slabé stránky,
loví efektivněji.

Vůdce:
• kontrolovaně zjistí, jak se pes u černé zvěře chová,
• může očekávat, že se četnost zranění psa sníží.

Základním problémem při zapracování psů na divočáky, kteří mají omezené možnost
útěku, je soulad s ustanoveními o ochraně zvířat.
Vědecké zkoumání práce v obůrce
Dodržení ustanovení o ochraně zvířat bylo zkoumáno dvěma vědeckými studiemi na Vysoké
veterinární škole v Hannoveru.
Měřítkem přitom byla stresová zátěž psů a divočáků. Za tímto účelem se zjišťovaly stresové
hormony a studie chování byly prováděny pomocí video záběrů.
Závěry zkoumání psů
•
•

Stresová zátěž psů v obůrce odpovídá značnou měrou lovu ve volné přírodě.
Zátěž odpovídá druhu, rase a je specifická pro každého jedince (eustres – pozitivní
stres).
• Odpovídá potřebám chování loveckých psů.
• Práce není pro psy škodlivá
Aspekty ochrany zvířat nejsou, co se týče práce v obůrce, pro psy relevantní.

Stresová zátěž černé zvěře, na které v obůrce pracují psi
•

Divočáci během práce psů vykazují znaky stresu (studie chování založené na kortisolu)
v závislosti na:
aktivitě psa
individualitě divočáka

•

Distresu (negativní stres) není dosaženo (fyziologické chování vůči nepříteli je
kompenzováno).

•

Vyšší stresová zátěž oddělením od sociálního svazku (kompenzováno nižší měrou).

•

Zaměstnání černé zvěře přiměřenou prací psů zabraňuje vzniku poruch chování u
divočáků držených v obůrce.

•

Počet psů, který je možno během jednoho dne výcviku ještě kompenzovat, zůstává
zatím předmětem další diskuze.

Výsledek práce
Práce psů v obůrce za předpokladu dodržování „společného stanoviska“ není z pohledu
ochrany zvířat pro černou zvěře relevantní.
Důraz je kladen na dodržování „společného stanoviska“ = Oborní řád Brandenburska.
Vypadnou-li některé části tohoto společného stanoviska, pak ztrácí práce v obůrce status práce
dodržující ustanovení ochrany zvířat.
Současná situace je charakterizována
1.

vysokým počtem myslivců-vůdců loveckých psů, kteří si cení a využívají možnosti
zapracování psů na lov černé zvěře v simulovaných podmínkách lovu. To jim pomáhá
seznámit se s chováním psa na lovu a mají možnost upravit a kontrolovat chování psa
vůči bojovné černé zvěři.

V roce 2006 pracovalo
V roce 2007 pracovalo
Celkem

v obůrce
v obůrce

711 psů.
851 psů.
1 562 psů

2.

Chovatelské kluby, které vážně podporují chov psů pro lovecké účely, stále více přicházejí
na neocenitelné výhody hodnocení loveckého potenciálu svých chovných psů při práci
v obůrce s černou zvěří. Práce v obůrce se bude považovat jako doklad pro udělení titulu
Práce na černou zvěř – ve volnosti.

3.

Dodržení ustanovení o ochraně zvířat je doloženo studiemi Vysoké veterinární školy
v Hannoveru, ale pouze za předpokladu striktního dodržování „společného stanoviska“
deklarovaného pro brandenburské obůrky.

4.

V mnoha spolkových zemích existují snahy o zřízení obůrek pro černou zvěř a o jejich
provoz v zájmu myslivecké kynologie.
S konečnou platností se připravují obůrky v Sasku-Anhaltsku (3), v Sasku a v Durynsku.

5.

Stanovené zákonné předpoklady zákona o ochraně zvířat a zemské myslivecké zákony
jsou pro zřizování obůrek dostatečné. Jde o prokázání potřeby výcviku psů, který je
v souladu mysliveckou etikou a ustanoveními o ochraně zvířat.
Považujeme-li používání loveckých psů k lovu černé zvěře za potřebné, musíme chtít také
psy pro lov černé zvěře chovat, cvičit a zkoušet.

Obůrky s černou zvěří sloužící k výcviku a zkoušení loveckých psů nelze ničím jiným
nahradit.
Tím je tedy splněn i požadavek na rozumný důvod tak, jak je definovaný v zákoně o
ochraně zvířat.

Doporučení vedení Svazu lovecky upotřebitelných psů

1.

Obůrky s černou zvěří pro zapracování psů upotřebitelných pro lov černé zvěře se
uznávají a podporují jako zařízení myslivecké kynologie. Provoz nových obůrek je
podporován.

2.

Pravidla společného stanoviska provozovatelů obůrek v Brandenbursku se považují za
závaznou normu.

3.

Z důvodu naléhavě nutné koordinace práce v obůrkách se uznává kompetenční skupina
Práce v obůrkách brandenburských provozovatelů obůrek. Tato skupina by se měla
rozšířit také o oborníky z nových obůrek z jiných spolkových zemí.

