A Realeza no Pastoreirismo
Os números dos acasalamentos realizados na Alemanha no mês de agosto refletem de forma clara
e inequívoca uma realidade na criação de pastores alemães, exatamente como previsto por um
grande criador da raça há mais de uma década, como veremos a seguir.
O Sieger de 2006 Zamp v. Thermodos (HD-ZW 90) não foi o cão que mais acasalou na Alemanha no
mês de agosto de 2008, mas nada menos que uma legião de seus filhos teve número significativo
de serviços no mês em questão. Zamp efetuou 7 serviços.

Zamp v. Thermodos
Seus filhos, a começar pelo VA3 em Aachen, Negus v. Holtkämper See (HD-ZW85), cobriu 17
cadelas! O segundo filho do Sieger Zamp que mais acasalou, com 12 serviços, foi Kwantum v.
Klostermoor (86), V2 em Aachen. O terceiro foi o SG7 em 2007 Arak de la Ferme Malgre L'eau, com
11. Em quarto, o SG21 em 2007 Victor v. Zellwaldrand (83), com 10 coberturas. A seguir, o SG3 em
2006 Sirio della Real Favorita com 9, o V11 em 2008 Digger v. Elzmündungsraum com 7, Xeno v.
Elzmündungsraum com 6, e ainda muitos outros.
E isto sem mencionar três grandes promessas, e todos filhos do Sieger Zamp, que em 2009
começarão a reproduzir: o SG1 Dux de Intercanina, o SG6 Dax de Intercanina e o SG13 Ober della
Valcuvia.
O Sieger Zamp é descendente direto do Sieger Jeck Noricum e do VA Odin Tannenmeise (Quantum
Arminius, Dux della Valcuvia, Max della Loggia dei Mercanti, Visum Arminius, Jeck Noricum, Odin).

Quantum Arminius
Outro filho do VA Quantum Arminius, também descendente do Sieger Jeck e do VA Odin, o V4 em
Aachen Panjo v. Kirschental cobriu 10 cadelas, dentre elas duas dos conhecidos criadores BadBoll e Team Fiemereck.
Saindo da linha Quantum/Zamp/e seus vários continuadores, o Sieger Pakros d'Ulmental (Bax
Luisenstrasse, Odin v. Hirschel, Nero v. Hirschel, Zamb Wienerau, Odin Tannenmeise) efetuou 10
serviços.

Pakros d'Ulmental
Seu filho mais conhecido, o Sieger de 2008 Vegas du Haut Mansard segue suspenso por haver
excedido o número máximo permitido de acasalamentos. Vale lembrar que o VA1 Vegas, há três
semanas na Sieger da Alemanha em Aachen, apresentou o grupo de progênie mais numeroso de
todo o evento. Quase 100 animais. Além da quantidade, a qualidade foi fabulosa! Um amigo
descreveu o seu grupo de progênie como um "harem" de fêmeas excepcionais.

Vegas du Haut Mansard
Outro grande reprodutor, o VA2 em 2007 Quenn Löher Weg (Uran v. Moorbeck, Ursus Batu, Hobby
Gletschertopf, Jeck Noricum) e seus filhos também participaram ativamente da criação no mês de
agosto.

Quenn Löher Weg
Quenn cobriu 7 cadelas. Seu filho mais utilizado foi Markus v. Status quo, com 15 serviços.
Godalis Tino, SG1 em 2007, cobriu 10 cadelas. Tyson v. Köttersbush, cobriu 8. Floro degli Achei, 5.
O irmão deste último, o VA9 Furbo degli Achei, uma das sensações da Sieger da Alemanha de
2008, não aparece nas estatísticas da Alemanha pelo fato de estar radicado na Itália, mas sabe-se
que tem estado ocupadíssimo. Trata-se, possivelmente, do cão que mais tem acasalado neste
momento.

Furbo degli Achei
O SG29 em 2007 Bruno v. Vierhundert Hertz (também descendente de Jeck), um filho do excelente
Arko v. Butjenter Land (Flipp Arlett, Ghandi Arlett, Ursus Batu, Hobby Gletschertopf, Jeck Noricum,
Odin Tannenmeise) efetuou 15 serviços.
O VA5 em Aachen Ingoods Agassi, filho do VA Ghandi Arlett (... Jeck/Odin) cobriu 14 cadelas.
O VA3 em 2007 Dux de Cuatro Flores (VA Hill Farbenspiel) efetuou seis serviços. Este é o primeiro
cão mencionado que não é descendente direto, pela linha paterna, de Jeck Noricum ou de Zamb
Wienerau.
Dux tem Zamp em sua ascendência, sendo inclusive consanguineo 5-5 nas linhas de baixo.
O VA7 em 2008 Yukon v. d. Bastille, também filho do VA Hill Farbenspiel, cobriu o mesmo número
de cadelas.
Há pouco mais de 10 anos, o grande criador Walter Martin, do canil Wienerau, profetizava que os
principais cães do futuro seriam descendentes de Jeck Noricum e de Zamb Wienerau (ambos
filhos de Odin v. Tannenmeise). "Apenas destes dois, de nenhum outro!" sentenciou. E estava
certíssimo

.

Jeck Noricum

Zamb Wienerau
Quantum/Zamp; Pakros/Vegas; Quenn/Furbo, a realeza do pastoreirismo! Todos descendentes de
Jeck Noricum ou de Zamb Wienerau.
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