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DEUTSCH DRAHTHAAR DERNEĞİ/ WELTVERBAND GRUPPE
TÜRKİYE VERBANDSJUGENDPRÜFUNG 2018
31 Mart- 1 Nisan 2018 tarihinde Düzce'de yaptık. JGHV
(Jagdgebrauchshundverband- Çokamaçlı Avköpekleri Birliği)
kurallarıyla yapılan ve VDD (Verein Deutsch Drahthaar) tarafından
şart koşulan bu sınav genç köpeklerin doğal yeteneklerinin test
edildiği konuları kapsayan bir sınav. Burada köpeklerin calı hayvan
izini takip etmeleri, merada avlanma sırasındaki davranışları, tüfek
sesine tepkileri ve ferma gibi konular değerlendiriliyor. Aslında
dünyanın birçok ülkelerinde merada kalkan tavşan izini köpeğin
takip etmesi istenirken, meralarında tavşan yaşamayan bazı
ülkelerde sülün izi takibi yapılıyor. Ülkemizde, maalesef, biliçsizce
yapılan avcılık ve kontrolsüzlük sebebi ile tavşan kaynaması
gereken meralarda bile tek tük görülebiliyor. Dolayısı ile bizde
sınavın bu bölümü sülün ile yapılıyor. Daha sonra köpeklerin
merada gezmeleri/avlanma stilleri değerlendiriliyor. Köpeklerin
istekli, koşarak ve merayı çapraz taramaları bekleniyor. Hakemler
eğer köpeklerin daha iyi yapabileceklerini düşünüyorlarsa ikinci
bir kere bu konuyu tekrarlatıyorlar. Bu arada köpek merada
çalışırken aralıklı olarak havaya iki el tüfek atılıyor ve köpeklerin
tüfek sesine reaksiyonlarına bakılıyor. Tüfek sesinden ürken veya
ferma vermeyen köpeklerin bu sınavdan geçmeleri mümkün
olmuyor. Bu da sınavların köpeklerin soylarının devam
ettirilmesinde ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gözler
önüne seriyor. Aynı olay ferma için de geçerli, ferma vermeyen
köpekler sınavdan geçemiyor. Halbuki hakemler meradaki
herhangi bir hayvana verilen fermaları geçerli sayıyorlar. Bugüne
kadar ferma konusu yüzünden sınavı geçemeyen hiçbir Deutsch
Drahthaar olmadı fakat yanlış eğitim sebebiyle tüfekten korkan
köpeklere şahit olduk. Bu nedenlerden dolayı sınavlar her av
köpeğinin doğru eğitilmesi için gereklidir çünkü sınavlara
hazırlanan köpeğe vereceğiniz eğitim ava başlamadan önce
öğretmeniz gerekenleri kapsar. Derneğimiz bu sınavları 2010
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yılından beri yapıyor, VJP ve HZP sınavlarından geçip
Zuchtschau'dan ırk standartlarını taşıdığına dair geçer not alan ve
kalça(HD) ve omuz(OCD) röntgenleri temiz çıkıp sertifika ile
belgelenen köpeklerin eşleştirilmesine izin veriliyor. Köpek Irkları
ve Kinoloji Federasyonu, FCI'a tam üye sıfatını kazandığı için
yönetimini bir kere daha kutlamak isterim , kuruluş amacı olan
köpek ırklarının standartlarını korumak ve geliştirmek konusunda
sadece dernek üretim sorumlusunun onayladığı eşleşmelerden
doğan yavrulara soykütük belgesi düzenleyerek kuralsız
eşleşmelerin önüne geçmektedir. Bu sayede ırkın saflığı ve genetik
avcılık kabiliyetleri korunmuş ve geliştirilmiş olmaktadır. Dolayısı
ile yeni yavru veya yetişkin köpek edinmek isteyenlerin KIF
soykütük belgeli yavrulara itibar etmeleri zaman, emek ve mali
açıdan önemlidir. Ayrıca ülkemizde maalesef çok bilgi sahibi
olmadan'' yurtdışından köpek getirme'' sevdalılarına tek tavsiyem,
bilmelidirler ki yurtdışından hiçbir yetiştirici size dörtdörtlük bir
yavru vermeyecektir eğer çok iyi kontaklarınız yoksa. VDD ve
WV-DD Başkanı Christoph Heimes'ın da VJP 2018 kapanış
konuşmasında değindiği gibi, ülkemizde artık Almanya ve dünya
standartlarında köpekler üretilmektedir, onun için paranızı,
zamanınızı ve en önemlisi emeğinizi şeceresiz, ne olduğunu
bilmediğiniz köpeklere harcamayın. Daha ucuza alabilirsiniz fakat
sonucu daha pahalı olabilir.
VJP 2018'e onüç(13) köpek katıldı ve genelde aynı batından doğan
üç grup vardı. Toplamda dört yetiştiricinin yavrularını izledik ve
kardeşlerin hemen hepsi birbirlerine yakın puanlar aldılar.
Yetiştiriciliğin esası aynı batında doğan tüm yavruların aynı
kalitede, form/tüy ve avcılık kabiliyetleri açısından, olmaları esastır
ve eşleşmenin doğru olduğu yönünde bir göstergedir. Aynı
eşleşme, çok iyi sonuçlar vermiş olması halinde, en çok ikinci kere
tekrarlanabilir.
Sınav merası köpeklerin çalışmasına çok uygundu, fakat gönül
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isterdi ki Almanyadaki gibi avlaklarda doğal av hayvanları ile farklı
bitki örtüsü ve tarlalarda köpeklerimizi değerlendirelim. Bu
konuyla ilgili çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekiyor. Doğal av
hayvanları ile çalıştırabildiğiniz her köpek size daha çok keyif
verecektir. VJP'ye altı(6) ayını doldurmuş yavrular katılabiliyor ve
bu yıl ilk defa sınav sırasında altı aylık olan bir batından yavrular
yeraldılar ve sınavın temel amacı olan doğal yeteneklerin
değerlendirilmesi konusunun çok iyi örneği oldular çünkü o kadar
küçük yaşta çok fazla eğitim yaptıracak zamanınız yoktur ve
köpekler genetik olarak taşıdıklarını size gösterirler. Ayrıca zaten
bu sınava çok eğitim yaparak gelmeniz beklenmez. Yavruların
merakı merada onların çalışmalarına yardımcı olur. Özellikle sülün
izi takibinde daha acemi köpekler, ava başlamış köpeklerden,
tecrübesizliklerinden doğan tedirginlikle daha yavaş ve kontrollü
çalışırlar, bu da daha başarılı olmalarına yardımcı olur. Örneğin
ben altı aylık yavruma da diğer bir yaşını biraz geçmiş köpeklerime
de sülün izin çalıştırmadan sınava soktum ve doğal olarak nasıl
çalışacaklarını görmek istedim. Yaş olarak en küçük olanın
diğerlerinden daha iyi yapacağını düşünüyordum ve öyle oldu.
Sınavda bütün köpekler başarılı oldular ve Ekim 2018’de
yapacağımız HZP’ye ( Herbstzuchtprüfung- Sonbahar Üreti Sınavı)
katılmaya hak kazandılar. HZP, ava başlatmadan önce, eğer
kontinental ırka ait bir köpeğiniz varsa, öğretmeniz gereken tüm
konuları kapsayan bir sınav. Köpeklerin karada ve suda, iyi bir av
köpeği olarak, yapmasını beklediğimiz tüm konular
değerlendirilecek. VJP’den daha fazla çalışılması ve özellikle
köpeğin sizinle birlikte daha uyumlu avlanmasına yönelik önem
vermeniz gerek bir eğitim istiyor. Bu sınava, DDD Yönetim Kurulu
kararıyla, Kontinental ırklara mensup köpekler katılabilir.
Bu sene ilk defa olmak üzere VDD ve DD-WV Başkanı Christoph
Heimes, geçen sene seçimle başa gelmişti, ilk yurtdışı teması
olarak bizi seçti ve sınavımızı onurlandırdı. Kendisine bize verdiği
desteklerinden ve yardımlarından dolayı çok teşekkür ederiz. Keza
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JGHV Asbaşkanı ve Test Direktörü aynı zamanda DD-WV( Dünya
Drahthaar Birliği) Müdürü ve Türkiye Sorumlusu Ulrich Augstein
ve Hakem Uwe Klaus Schmidt her zamanki gibi bizimleydiler ve
yeni üyelerimizi ve sınava ilk kez katılanlara çok destek oldular.
HZP’de görüşmek üzere hepinize iyi çalışmalar ve şimdiden bol
şanslar dilerim,
Aziz OMUR
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