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1. WPROWADZENIE
Test Predyspozycji Pasterskich (FCI NHAT) jest to międzynarodowy test, który powinien ocenić główne
cechy wspólne dla różnych ras psów pasterskich:





zainteresowanie zwierzętami stadnymi;
chęć współpracy z przewodnikiem;
popęd do kontrolowania ruchu stada;
naturalne poszukiwanie punktu balansu naprzeciwko przewodnika, mające na celu uzyskanie
lepszej kontroli nad stadem.

Na instynkt pasterski składają się złożone cechy i zdolności dziedziczne, które sprawiają, że pies jest
użyteczny przy kontrolowaniu zwierząt stadnych. Jest to typowe, kompulsywne i celowe zachowanie
psów pasterskich, które nie jest rezultatem ich szkolenia czy doświadczenia.
Ze względu na ograniczone warunki tego testu, psy mogą pokazać jedynie swoje podstawowe cechy
pasterskie. Należy pamiętać, że wyłącznie trening oraz doświadczenie pozwoli psom stawić czoło bardziej
wymagającym próbom, gdzie najbardziej utalentowane psy będą mogły wykazać maksimum swoich
naturalnych predyspozycji pasterskich.
2. WARUNKI OGÓLNE
Test Predyspozycji Pasterskich (NHAT) jest przeznaczony dla ras psów pasterskich
(wyszczególnionych w ZAŁĄCZNIKU 2).
Psy musza być zarejestrowane w księdze rodowodowej/księdze wstępnej uznawanej przez FCI.
Minimalny wiek psa podchodzącego do testu NHAT to 6 miesięcy.
Psy mogą mieć założone obroże. Dławiki, obroże elektryczne, kolczatki są niedozwolone.
Podczas testu pies nie może mieć założonego kagańca.
Byłoby lepiej gdyby pies nie miał wcześniejszego treningu pasterskiego, ale podstawowe posłuszeństwo
jest mile widziane. Zwłaszcza zatrzymanie i przywołanie.
Test FCI NHAT musi być uznawany przez wszystkich członków FCI oraz ich zrzeszonych partnerów.
Test Predyspozycji Pasterskich może być użytecznym instrumentem dla klubów hodowlanych, chcących
kultywować specyfikę zachowań psów ras pasterskich.
Wynik testu musi być odnotowany w książeczce startowej / książeczce pracy psa pasterskiego lub jej
ekwiwalencie.
3. ORGANIZACJA
Test FCI NHAT może być organizowany przez klub lub związek hodowlany, który ma pozwolenie swojego
państwowego Związku Kynologicznego (NCO), który musi być członkiem lub zrzeszonym partnerem FCI.
Test może być przeprowadzany jedynie przez uprawnionego sędziego, który jest uznawany przez krajową
organizację kynologiczną będący członkiem FCI lub zrzeszonego partnera FCI.
Sędzia musi panować nad zachowaniem zwierzęcia. Sędzia może przerwać test w każdym momencie.
Obowiązkiem sędziego jest zweryfikowanie tożsamości psa, przez sprawdzenie numeru tatuażu lub
numeru chipa, przed rozpoczęciem testu.
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Komitet organizacyjny jest odpowiedzialny za odpowiednie miejsce do testu, stado, koszar dla stada i
potrzebnych asystentów.
Test może być przeprowadzany na owcach lub bydle.
Stado powinno być tak wybrane, aby każdy uczestnik testu pracował na zwierzętach podobnej jakości.
Najlepiej gdyby pochodziły z tego samego stada i były podobnego typu. Zwierzęta powinny być obeznane
z psami i w dobrym zdrowiu. Jagnięta powinny być na tyle duże, aby mogły się wypasać, bez konieczności
pobierania mleka od matki.
Organizatorzy powinni mieć na tyle dużo zwierząt, żeby każda ich grupa nie była wykorzystywana więcej
niż to konieczne i nie była zestresowana.
Obszar gdzie przeprowadza się test powinien być długi na około 75m i wystarczająco szeroki, aby
odległość wokół koszaru do brzegu pastwiska wynosiła 10 metrów. Zagroda dla zwierząt może mieć około
8-16m średnicy, około 25-50m po obwodzie. Rozmiar powinien być dopasowany do ilości zwierząt.
Ogrodzenie musi być odpowiednie, aby utrzymać psy z dala od zwierząt w koszarze.
W przypadku testu na bydle, na terenie próby powinno być zapewnione jedno lub dwa miejsca gdzie
można się schować przed zwierzętami (w stylu areny do „walki z bykami”).
Do każdego testu wykorzystuje się minimalnie 10 owiec lub 5 sztuk bydła. Zwierzęta powinny być często
zmieniane (co 3-4 psy).
Liczba psów podczas testu nie powinna przekraczać 30 na jednego sędziego w ciągu dnia.
4. PROCEDURA TESTU
W tym teście pies będzie oceniany pod względem jego użyteczności jako psa pasterskiego.
Test jest podzielony na dwie części. Pierwsza część ma na celu zbadanie socjalizacji psa, a druga
sprawdza predyspozycje pasterskie.
4.1. CZĘŚĆ PIERWSZA: SOCJALIZACJA
a) Kontakt z ludźmi
Sędzia szuka kontaktu z psem, aby zweryfikować jego socjalizację i samokontrolę. Sędzia może ocenić
ten aspekt już podczas kontroli chipa/ numeru tatuażu.
Pies na smyczy, prowadzony przez przewodnika, przechodzi przez grupę ludzi.
Agresja lub strach w stosunku do ludzi nie są tolerowane, ale naturalna reakcja ostrożności, czujności
typowa dla ras pasterskich jest dozwolona.
b) Kontakt z psami
Przewodnik prowadzi psa na smyczy przechodząc przez grupę ludzi, którzy stoją ze swoimi psami
również na smyczy. Psy w grupie muszą zachowywać się spokojnie. Pies podchodzący do testu
powinien wykazywać naturalne, neutralne zachowanie wobec innych psów.
c) Wrażliwość na hałas
Podczas tej części testu, sędzia lub jego asystent wydaje nagły, głośny dźwięk. Pies powinien
zareagować bez strachu, naturalna reakcja uwagi/ostrożności jest dozwolona. Dźwięk może być
wytworzony poprzez hałasujący plastikowy worek lub podobny dźwięk. Wystrzał z broni palnej nie jest
dozwolony.
d) Relacja z przewodnikiem
Sędzia doceni zaufanie psa w stosunku do przewodnika w nowych, nieznanych okolicznościach.
Nie ocenia się tego zadania jako zadania z posłuszeństwa. To ważny sprawdzian naturalnego,
otwartego zachowania psa.
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Pies respektuje przewodnika (pozycję i polecenia) oraz współpracuje z nim. Od psa oczekuje się dobrej
relacji z przewodnikiem, podczas krótkiego ćwiczenia na „wiejskim torze”, z psem zwolnionym ze
smyczy.
Przeszkoda
Pies musi zostać przeprowadzony przez małą przeszkodę, niski pachołek lub rampę.
Nieobecność przewodnika
Podczas kiedy pies jest trzymany na smyczy przez sędziego lub asystenta, przewodnik odchodzi
na 15 metrów lub więcej. Pies nie może wykazywać oznak stresu lub paniki.
Przywołanie
Na sygnał sędziego asystent odpina psa ze smyczy, a przewodnik przywołuje psa do siebie.

4.2 CZĘŚĆ DRUGA: PREDYSPOZYCJE PASTERSKIE
W tej części testu, sędzia da psu odpowiednio dużo czasu i okazji, aby ten mógł wykazać swoje
predyspozycje pasterskie. Sędzia może instruować przewodnika podczas testu, aby zachęcał psa lub mu
towarzyszył. Przewodnik może zachęcać psa poprzez nagrody słowne, ale nie przez smakołyki lub
zabawę.
a) Podejście do stada
Idąc na pozycję startową przewodnik z psem na smyczy obchodzi koszar i upewnia się, że pies dostrzega
zwierzęta, zachęcając do zainteresowania się nimi. Następnie udaje się z psem na smyczy, na pozycję
startową.
Na punkcie startowym, około 50 metrów od koszaru, na sygnał sędziego przewodnik zaczyna iść w stronę
koszaru, po około 10 metrach odpina psa ze smyczy. Można tutaj użyć komendy zwalniającej psa.
Od tego momentu przewodnik idzie w stronę stada. Oceniane będzie zainteresowanie psa stadem.
Na sygnał sędziego, przewodnik idzie prosto do koszaru, bez wydawania psu komend lub sygnałów.
Docenia się, jeśli pies już z dystansu, wykazuje zainteresowanie zwierzętami w koszarze.
Sędzia może poprosić przewodnika, aby obszedł koszar, zmienił kierunek lub się zatrzymał. Psy, które
mają instynkt do okrążania czy szukania punktu balansu naprzeciwko przewodnika, wyraźnie wykazują
odpowiednie predyspozycje, charakterystyczne dla psa pasterskiego. Aby obudzić zainteresowanie psa,
sędzia może poprosić przewodnika by wszedł do koszaru i przepędził owce.
b) Kontakt ze stadem
Sędzia może poprosić przewodnika, aby wszedł do zagrody z psem na smyczy. Jeśli pies pokazuje
właściwe zachowanie, sędzia może zadecydować o odpięciu psa ze smyczy.
Jeśli pies okazuje agresywne zachowanie lub strach test jest przerywany. W przypadku pojawienia się
strachu u psa, przewodnik może uspokoić go zanim wyjdzie z koszaru.
c) Zainteresowanie i inicjatywa
Podczas testu pies powinien być zainteresowany zwierzętami przez co najmniej dwie minuty.
Aby oszacować inicjatywę psa, sędzia ocenia zapał psa do próby kontroli nad ruchem stada, bez
poleceń przewodnika.
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5. OCENA
Test Socjalizacji oraz Test Predyspozycji Pasterskich będą oceniane przez sędziego osobno.
a) Test Socjalizacji
Sędzia sporządzi krótką notatkę na temat zachowania psa i zakwalifikuje psa jako tego, który:
Zaliczył - Zaliczone (Passed - P)
Nie zaliczył - Nie Zaliczone (Not Passed - NP)
lub w przypadku agresji został zdyskwalifikowany - Dyskwalifikacja (Disqualified - DIS).
Jeśli pies nie przeszedł Testu Socjalizacji, nie może wziąć udziału w części drugiej testu.
b) Test Predyspozycji Pasterskich
Sędzia ocenia psa w skali ocen:
Doskonała (DOSK)
Dobra (DB)
Niedostateczna (NDST)
Dyskwalifikacja (DYSKW) w przypadku agresji wobec owiec.
Zdyskwalifikowane psy nie mogą brać ponownie udziału w teście przed upływem jednego roku.
Psy, które uzyskały ocenę niedostateczną (NDST) z części drugiej (Predyspozycji Pasterskich) mogą
podejść do testu przy następnej okazji.

Zasady FCI dla FCI Natural Herding Aptitude Tests (FCI NHAT) zostały przyjęte przez FCI General
Committee w Zagrzebiu, Listopad 2015.
Rekomendowana Karta Oceny Sędziowskiej NHAT została przyjęta przez FCI General Committee w
Kijowie, Sierpień 2017.
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ZAŁACZNIK 1: REKOMENDOWANA KARTA SIĘDZIOWSKA „FCI NHAT”
Numer Katalogowy

KARTA OCENY NHAT
Numer Startowy

Wydarzenie

Miejsce

Data

Imię i przydomek psa

Urodzony

Rodowód

Chip/Tatuaż

Płeć

Właściciel

Rasa

Rejestracja oddziałowa

Przewodnik
Ćwiczenie
Kontakt z człowiekiem

Komentarz

Czas

Część: Socjalizacja

Kontakt z psami
Wrażliwość na hałas
Relacja z przewodnikiem
Przeszkoda
Nieobecność przewodnika
Przywołanie
Ocena

Zaliczone

Nie Zaliczone

Podejście do stada

Część: Predyspozycje Pasterskie

(DYSKW)

Kontakt ze stadem
Zainteresowanie i inicjatywa

Ocena
Sędzia, numer, imię, podpis

(DOSK)

(DB)

(NDST)

(DYSKW)

Uzasadnienie

7

ZAŁĄCZNIK 2: Lista ras psów pasterskich, które mogą brać udział w wydarzeniach pasterskich FCI

Standard
15
16
38
39
44
53
54
55
56
83
87
88
93
113
138
141
142
156
166
171
176
191
194
223
238
251
271
277
287
293
296
297
311
313
332
342
347
45
46
47
58
147
181
340
14
135
189
212
237
284
289
336
209

Breed name
CHIEN DE BERGER BELGE
OLD ENGLISH SHEEPDOG
WELSH CORGI CARDIGAN
WELSH CORGI PEMBROKE
BERGER DE BEAUCE
KOMONDOR
KUVASZ
PULI
PUMI
SCHIPPERKE
GOS D’ATURA CATALA
SHETLAND SHEEPDOG
CAO DA SERRA DE AIRES
BERGER DE BRIE
CHIEN DE BERGER DES PYRENEES A FACE RASE
CHIEN DE BERGER DES PYRENEES A POIL LONG
SLOVAKIAN CHUVACH
COLLIE ROUGH
DEUTSCHER SCHAEFERHUND
BOUVIER DES ARDENNES
BERGER PICARD
BOUVIER DES FLANDRES/VLAAMSE KOEHOND
CANE DA PASTORE BERGAMASCO
HOLLANDSE HERDERSHOND
MUDI
POLSKI OWCZAREK NIZINNY
BEARDED COLLIE
HRVATSKI OVCAR
AUSTRALIAN CATTLE DOG
AUSTRALIAN KELPIE
COLLIE SMOOTH
BORDER COLLIE
SAARLOOSWOLFHOND
NEDERLANDSE SCHAPENDOES
CESKOSLOVENSKY VLCIAK
AUSTRALIAN SHEPHERD
BERGER BLANC SUISSE
BERNER SENNENHUND
APPENZELLER SENNENHUND
ENTLEBUCHER SENNENHUND
GREAT SWISS MOUNTAIN DOG
ROTTWEILER
RIESENSCHNAUZER
SAINT MIGUEL CATTLE DOG
VASTGOTASPETS
SVENSK LAPPHUND
SUOMENLAPINKOIRA
SAMOYED
NORSK BUHUND
LAPINPOROKOIRA
ISLENSKUR FJARHUNDUR
PERRO DE AGUA ESPAÑOL
TIBETAN TERRIER

Group
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
5
8
9
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