Pozoruj ako rastú Beardie...
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Šteňa dobermana vyzerá ako dospelý pes, na ktorého sa pozeráš obrátenou stranou ďalekohľadu. Keď pozorujeme jeho
rozvoj, je to ako keby sme zväčšovali jeho obraz. Rovnako je to v prípade veľa plemien. Ak spravíme fotografiu nášho
šteňaťa vo veku 8 týždňov, 6 mesiacov, v roku, 18 mesiacov a troch rokoch, môžeme mať problém s presviedčaním
ľudí, že sú to fotografie toho istého plemena, nevraviac o tom, že je to ten istý pes.
Ch. Potterdale Conclusion 14 týždňov

Beardie prechádzajú mnohými fázami rozvoja. To, čo sa spoliehaš nájsť u dvojročnej beardie, prekvapilo by ťa u
štvorročnej beardie. Úchvatný, výstavy vyhrávajúci 10-mesačný pes sa môže stať úplne obyčajným predstaviteľom
plemena, keď dosiahne vek dvoch rokov. Niekedy sa môže po roku či dvoch18 mesačný pes ťažko opísateľný a
nevýrazný pretvoriť ako dozrie na typického predstaviteľa plemena.
Je veľmi dôležité, aby keď vystavuješ svojho psa, alebo sa zaoberáš chovateľstvom, alebo keď proste potrebuješ
presvedčiť rodinu, že chovateľ ti nepredal omylom kríženca, keď chceš byť svedomitý, musíš vedieť cez aké etapy
prechádzajú BC počas svojho rozvoja.
Každá chovateľská línia má očividne vlastné drobné odchýlky v dozrievaní psov, preto nebude nutné zaoberať sa
drobnosťami. V zásade povedané, všetky BC prechádzajú cez podobné fázy rozvoja.
Ch. Potterdale Conclusion 7 mesiacov

Začneme od šteňaťa. Naša beardie počas 6 a 8 týždňa, nám potvrdzuje svoj výzor v budúcnosti. To čo uvidíme v
tomto veku nám dá obraz dospelého zvieraťa vo veku troch a 
viac rokov, bez ohľadu na to, aké škaredé či pekné bude
v medzičase.
Ak má šteňa dobrú, širokú, plochú mozgovňu, pravdepodobne bude mať takú aj v dospelosti. Ak už teraz nie je
plochá a široká, tak už nikdy nebude. Stop musí byť viac vyznačený ako u dospelého psa, a čelo musí byť krátke, a tak
široké ako temeno. Línia zubov na spodnej čeľusti medzi špiciakmi musí byť rovná a šteňa musí mať dobrú spodnú
čelusť. Špiciaky musia správne do seba zapadať. Ak je tak, vtedy sa malý podkus pravdepodobne sám skoriguje
(niektoré šteňatá majú v tomto období dlhšiu spodnú čeľusť a to spôsobuje, že špiciaky zle zapadajú do seba, zapichujú
sa do podnebia. Ak dáme šteňaťu čas, skoriguje sa to samo, pretože spodná čeľusť rastie ešte potom, čo už horná
prestáva rásť. Môže to trvať aj do veku jedného roka. (Prinajmenšom ak berieš na seba riziko kúpy šteňaťa na výstavy s
takýmto problémom, radšej sa spýtaj chovateľa na históriu predkov z danej línie, pretože to môže byť malý prvok,
ktorý charakterizuje predkov psa a často sa sám koriguje po dajakom čase.)
Dĺžka tela musí byť trošku menšia, ako je požadovaná u dospelého psa, aj keď šteňa musí byť naďalej dlhšie ako
vyššie. Šteňatá s proporciami dospelého psa sú zvyčajne potom zbytočne dlhé. Hrudné a bedrové končatiny musia byť

postavené troška širšie ako u dospelých psov. Ako bude pes rásť, priblížia sa k sebe, preto ak tvoje šteňa má teraz
postavenie končatín dospelého psa, alebo zbytočne blízko seba, najpravdepodobnejšie ak dorastie, budú končatiny
postavené neprípustne blízko a úzko pri sebe vpredu, alebo vzadu.
Ch. Potterdale Conclusion 9 mesiacov

Pozoruj ako sa šteňa pohybuje. Labky musí klásť rovno, ani do stredu, ani na bok. Postoj bedrových končatín nesmie
byť ako krava, a predné laby sa nesmú v pohybe križovať. Môže sa stať, že v etape rozvoja u tvojho sa psa ukáže
niektorá z týchto chýb. Vtedy keď jeho kosti a svalstvo budú rásť, že v trakcie rozvoja sa niektorá z týchto chýb ukáže
u tvojho psa, vtedy keď jeho kosti budú rásť, ale nemôže mať tieto vady práve v tomto veku. Práve ako šteňa sa musí
pohybovať s dobrým výkrokom hrudných a s dlhým plávajúcim pohybom bedrových končatín – ak v tomto veku nemá
tieto prednosti, určite sa už v budúcnosti neukážu. Je veľmi ťažké spozorovať pekný pohyb u šteňaťa, lebo zvyčajne
buď poskakuje, cvála, alebo stojí. Ale ak si trpezlivý, aj to najživšie šteňa sa po čase uspokojí a prebehne klusom dva,
alebo tri kroky a keď si rýchly, vtedy si môžeš všimnúť, ako sa bude pohybovať v budúcnosti.
Chrbtová línia šteňaťa musí byť pevná a silná, ani prehnutá, ani kaprovitá. Nasadenie chvosta je zrejmé, ale jeho
nosenie v tomto veku nemá až taký význam. Veľa malých šteniat nosí chvost veľmi vysoko, keď dorastú, budú ho nosiť
správne, samozrejme, keď je jeho nasadenie správne. Srsť má byť rovná a tvrdá. Mäkká a krátka srsť sa nenapraví a
skôr môže byť horšia, a nielen že bude nesprávna, ale 
rovnako bude pravým utrpením, ak ide o jej úpravu.
Keď beardie dosiahne 9 alebo 10 týždňov, spozorovateľnosť budúcnosti sa končí. Šteňa rastie rýchlo a rôzne časti tela
do seba navzájom nezapadajú. Môžeš sa spoľahnúť, že najväčšia fáza rozvoja nastúpi do 6 mesiaca života, potom sa
spomalí a bude rásť skokmi až do 18 mesiaca, alebo radšej neskôr. Veľmi veľa záleží do jeho rodičov. V niektorých
líniách celá fáza vzrastu končí v 6-7 mesiaci života, a ťažko sa stáva, že ešte narastie ½ cm po tomto veku. Iné šteňatá
rastú pomaly, ale stále po tom ako ukončia 6 mesiacov a môžu narásť centimeter alebo dva, pokiaľ dosiahnu dva roky.
Medzi 6 mesiacom a rokom veku, vtedy keď beardie rastie skokmi, jeho zadná časť tela môže rásť rýchlejšie, preto je
určitý čas akoby nachýlený dopredu, pokiaľ predná časť tela nedohoní zadnú.

