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ZAMP VOM THERMODOS
Um dos maiores cães já nascidos. Talvez o melhor!

Filho do VA Quantum Arminius (VA Dux della Valcuvia, VA Max della Loggia dei Mercanti, Sieger Visum
Arminius, Sieger Jeck Noricum, VA Odin Tannenmeise), e pelo lado materno é neto do VA Esko Dänischen
Hof (bisneto de Zamb Wienerau, Odin Tannenmeise novamente), assim como bisneto de Yasko v. der
Roten Matter (filho do Jeck Noricum e uma vez mais com Odin em sua ascendência).

Um super reprodutor. Um cão que marcou a criação na Alemanha. Um cão capaz de transmitir seu tipo,
sua força, sua pelagem, sua poderosa cabeça, sua harmonia, suas angulações. Como disse um amigo, um
cão do futuro. Um cão que será lembrado em nossa criação tanto ou mais que os Odin Tannenmeise e
Uran Wildsteiger Land, para ficar apensas nos últimos 20 anos.

Deixa uma quantidade enorme de seguidores, machos e fêmeas, muitos deles cães de altíssimo nível. Pai
de inúmeros VAs machos e fêmeas, na Alemanha e em vários outros países. Deixa filhos to nível de um
Quattro von der Partnachklamm, Digger Elzmundungsraun, Arak de la Ferme Malgré Leau, Xeno
Elzmundungsraun, Victor Zelwaldrand, Eloy v. St. Michaels Berg, Ole Fischtenschlag, Negus e Naxos
Holtkämper See, Ober della Valcuvia, Kanto von der Karl-May Höhle, Kratmosens Baroni, Dux e Dax
Intercanina, Sirio della Real Favorita, Elmo Hühnegrab, Kwantum Klostermoor, dentre muitos outros.

Com relação a suas filhas, foram várias as VAs de ponta na Alemanha. Pania dell Alto Pino, Aischa vom
Eichemplatz, Chiara v. Steffen Haus, Chanell degli Achei, para mencionar apenas algumas poucas que me
vem a cabeça rapidamente.
Poucos reprodutores podem mostrar uma gama enorme de seguidores como fez Zamp v. Thermodos.
No Brasil tivemos a sorte de ter algums importações recentes, de filhos ou netos de Zamp. Sem dúvida
serão cães que muito ajudarão a nossa criação.
De seus filhos importados desde o ano de 2009 temos um Yanick Elzmundungsraun e um Fargo
Lärchenhain. Ainda em 2009, importamos um Karat's Ultimo, neto de Zamp e filho de um de seus
melhores filhos (Xeno Elzmundungsraun, já mencionado acima) e um Waiko Freiheit Westerholt, de
priopriedade do José Raul.
Temos aqui ainda a importada Yisi v. Bärenschlucht, além de alguns filhos do Zamp nascidos no Brasil,
como o Laios v. Ghattas, o Toco da Terra da Garoa, a ninhada B do Mhuramel, dentre outros, além de
muitos netos.
Há poucos dias, um antigo criador perguntou se eu achava arriscado fazer uma consangüinidade 3-3 em
Zamp vom Thermodos. Há riscos, claro, quando se fala em consangüinidades. Devem ser feitas com
cuidado. Mas no caso em questão, minha resposta foi rápida: sem a menor dúvida faça a consangüinidade
no Zamp.
Cada vez mais veremos esse tipo de consangüinidade.
Morreu aos 8 anos. Mas é um cão do futuro!!!

José Graça Aranha

1 user(s)

