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Развъдчиците не бива да подценяват формата!! 
В процеса на формиране развъждането на Дратхаар експертите по развъждане са застъпвали 
мнението, че всеки високоефективен Дратхаар, получил максимален брой призове от ловните 
изпитания, има правилна форма и трябва да бъде оценен като куче с правилна форма. За 
ориентир е служел лайтмотивът на Съюза на германския Дратхаар: „От постижението към типа”. 
Едва в края на 60-те години на 20-ти век (преди около 50 години) типът германски Дратхаар се 
утвърждава на толкова широка основа, че отговорниците по развъждането се осмеляват да 
определят първоначалния стандарт за породата „германски Дратхаар”.  
Оттогава насам стандартът е претърпял множество корекции, а новите познания са интегрирани 
в него.  
 
Нашите крайни цели на развъждането по отношение на породата „германски Дратхаар” 
трябва да са следните: 
1. Най-важната крайна цел на развъждането е здравето и жизнеспособността на породата. Част 
от това е и потискането на наследствените заболявания. 
 

 
(Изглед в профил на женско куче от породата германски Дратхаар с отлична стойка, 
оптимална линия на гърба, идеална основа на опашката и леко наклонена и средно издължена 
крупа. 



Този страничен изглед показва абсолютно правилна извивка на предницата и задницата) 
 
2. Запазване, по възможност дори и подобряване на големия потенциал като ловно работно куче 
за всякакви цели (универсално куче), за да може да изпълнява своите задължения в рамките на 
изискваното по закон опазване на животните и в съответствие с ловните правила (съюзът на 
германски Дратхаар не се нуждае от кучета-придружители за разходки и за развлечение на 
човека) 
3. Развъждане на наследници на германски Дратхаар, които да съответстват на стандарта.  
Всичко това може да функционира само ако родителите отговарят на стандарта в оптимална 
степен. 
4. Постигане на голяма средна възраст и на възможно по-дълга фаза, през която германският 
Дратхаар да се използва в условията на практически лов.  
  
Не става въпрос за това, нашите развъдчици да развъждат кучета за изложби. 
Но за да стане точка 4 факт, е важно да се съхрани общото здравословно състояние. Част от това 
е и ограничаването на наследствените заболявания. За да се запази кучето здраво до  
напреднала възраст, трябва да има добра форма и косъм. 
Колкото по-добре и изграден скелетът, заено с извивката на крайниите, толкова по-елегантна и 
лека е походката до напреднала възраст. Това се отнася и за твърдото окосмяване с дебел слой 
подкосъм, който предпаза от студ и наранявания. 
Най-вече младите развъдчици трябва точно да запомнят формите на представеното по-
горе женско куче от породата германски Дратхаар и на кафявия самец от страница 3 на 
листите за германски Дратхаар (или скицата  от правилника за развъдната дейност), за 
да развъждат успешно живтни, съответстващи на нашия стандарт. Твърде ниско 
поставените лапи, късите и наклонени крупи и неправилната извивка на задницата заедно 
с липсваща елегантност  в последователността от движения тряба скоро да се 
превърнат в минало. 
 
 
 
 
 
    
  
 
 


