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Anvendelse:
Klassifikation:

Helhedsindtryk:

Mrs. Peggy Davis.
Let at afrette, arbejder som både hyrdehund og vagthund. Omplantet til bylivet er den
en glimrende selskabshund.
FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde undtagen Schweizer Sennenhunde),
Sektion 1 (Hyrdehunde).
Uden brugsprøve.
Polski Owczarek Nizinny er en hund af middelstørrelse, kompakt, stærk og muskuløs,
med en tyk og lang pels. En velsoigneret pels giver den et tiltalende og interessant
udseende.

Proportioner:

Forholdet mellem skulderhøjde og kropslængde er som 9 til 10. Forholdet mellem
længden af næseparti og skalle er som 1 til 1, men næsepartiet kan være lidt kortere.

Temperament:

Hunden har et livligt, men behersket væsen, er vagtsom og vågen, intelligent og
lærenem og den er begavet med en god hukommelse. Den er hårdfør over for barske
vejr- og klimaforhold.

Hoved:

Middelstort, velproportioneret, ikke for tungt. Den tykke pels på pande, kinder og hage
får hovedet til at virke kraftigere end det i virkeligheden er.

Skalle:

Ikke overdrevent bred, let hvælvet. Pandefure og nakkeknude er tydelige.

Stop:

Godt markeret.

Næse:

Så mørk som muligt, alt efter pelsfarven, med store næsebor.

Næseparti:

Kraftigt, ikke tilspidset. Næseryggen er lige.
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Læber:

Slutter godt til, læberandene har samme farve som næsen.

Kæber, bid:

Stærke kæber. Kraftige tænder med sakse- eller tangbid.
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Øjne:

Middelstore og ovale, ikke udstående. De er nøddebrune, med et levende og
gennemtrængende blik. Øjenrandene er mørke.

Ører:

Hængende, ret højt ansatte, middelstore og hjerteformede, brede ved basis. Deres
forreste kant ligger tæt ind til kinderne. Meget bevægelige.

Hals:

Middellang, stærk og muskuløs, uden løs hud, båret næsten vandret.

Krop:
Omrids:

Nærmere rektangulær end kvadratisk.

Manke:

Godt markeret.

Ryg:

Flad, godt muskuløs.

Lænd:

Bred, godt indpasset i helheden.

Kryds:

Kort, en smule brat afsluttet.

Bryst:

Dybt, af middel bredde. Ganske godt hvælvede ribben, hverken fladribbet eller
tøndeformet brystkasse.

Underlinie:

Danner en elegant kurve mod bagparten.

Hale:

Kort hale eller (medfødt) stumphale, meget kort kuperet hale.
NB! Kupering er forbudt i Danmark.
En ukuperet hale kan være ret lang og er fyldigt behåret. Når hunden er i ro, bæres
halen hængende, når den er i affekt, bæres halen muntert i en bue over ryggen, dog
aldrig opkrøllet eller hvilende på ryggen. En ukuperet hale af middellængde bæres på
variende måder.

Lemmer:
Forpart:

Set fra siden og forfra er forbenene lodrette og lige. I stand er forstillingen helt i
balance på grund af sin stærke knoglebygning.

Skuldre:

Brede skulderblade, middellange og skråtstillede, tørre og meget muskuløse.

Mellemhånd:

Ganske let skråtstillet i forhold til underarmen.

Forpoter:

Ovale, med tæt sluttede, let buede tæer og meget hårde trædepuder. Kløerne er korte
og så mørke som muligt.

Bagpart:

Set bagfra er bagbenene lodret stillet og velvinklede.

Lår:

Brede, godt muskuløse.

Haseled:

Veludviklet.

Bagpoter:

Kompakte, af oval form.

Bevægelse:

Let og jordvindende. Skridt og trav er flydende, uden megen ”op-ned” bevægelse.
Hunden bruger ofte pasgang i langsom skridtgang.

Hud:

Tætsluttende, uden folder eller rynker.

Pels:
Hårlag:

Hele kroppen er dækket af et groft hårlag, tæt, tykt og rigeligt. Underulden er blød.
Pelsen er lige, men let bølget pels accepteres. Pelshårene, der hænger ned fra
panden, tilslører øjnene på en karakteristisk måde.

Farve:

Alle farver og aftegninger er tilladt.
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Størrelse:
Skulderhøjde:

For hanner 45-50 cm, for tæver 42 – 47 cm.
Hunden skal bevare sin brugshunde type. Dens størrelse må derfor ikke komme under
standardens mål, og den må heller ikke være for sart eller spinkel.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på
funktionel sundhed og velbefindende.

Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller meget sky.

•

Hunde som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter,
skal diskvalificeres.

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
Kun velfungerende og klinisk sunde hunde med racetypisk kropsbygning bør
anvendes i avl.

Seneste ændringer er i fed skrift.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl
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