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(POLSKI OWCZAREK NIZINNY)
Alkuperämaa: Puola
KÄYTTÖTARKOITUS: Helposti käsiteltävä paimen- ja vahtikoira. Kaupunkioloissa erittäin hyvä seurakoira.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat).
Alaryhmä 1 lammaskoirat.
Käyttökoetulosta ei vaadita.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, tiivisrakenteinen, vahva ja lihaksikas
koira. Pitkä ja tiheä karvapeite saa oikein hoidettuna koiran näyttämään miellyttävältä ja kiinnostavalta.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on
9 : 10. Kuono on yhtä pitkä tai hieman lyhyempi kuin kallo.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Vilkas mutta maltillinen, valpas, ketterä,
älykäs, tarkkaavainen ja hyvämuistinen. Kestää hyvin huonoja ilmasto-olosuhteita.
PÄÄ: Keskikokoinen ja sopusuhtainen, ei liian raskas. Otsan, poskien ja leuan
runsas karvapeite saa pään näyttämään todellista suuremmalta.
KALLO-OSA: Ei liioitellun leveä, hieman kaareva. Otsauurre ja niskakyhmy ovat
havaittavissa.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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OTSAPENGER: Selvästi erottuva.
KIRSU: Mahdollisimman tumma suhteessa karvapeitteen väriin. Sieraimet ovat
suuret.
KUONO-OSA: Vahva ja tylppä. Kuononselkä on suora.
HUULET: Tiiviit; huulten reunat ovat kirsun väriset.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ovat voimakkaat ja hampaat vahvat.
Leikkaava tai tasapurenta.
SILMÄT: Keskikokoiset, soikeat, eivät ulkonevat, väriltään pähkinänruskeat. Ilme
on eloisa ja hyvin tarkkaavainen. Silmäluomien reunat ovat tummat.
KORVAT: Riippuvat, melko ylös kiinnittyneet, keskikokoiset, sydämenmuotoiset,
leveätyviset ja erittäin liikkuvaiset. Korvan etureuna on tiiviisti poskenmyötäinen.
KAULA: Keskipitkä, vahva, lihaksikas ja asennoltaan lähes vaakasuora. Ei löysää
kaulanahkaa.
RUNKO: Mieluimmin suorakaiteen kuin neliön muotoinen.
SÄKÄ: Selvästi erottuva.
SELKÄ: Tasainen ja lihaksikas.
LANNE: Leveä, ei selvästi erottuva.
LANTIO: Lyhyt ja hieman viisto.
RINTAKEHÄ: Syvä ja keskileveä. Kyljet ovat melko selvästi kaareutuneet. Rintakehä ei ole litteä eikä tynnyrimäinen.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva kohoaa tyylikkäästi kohti takaosaa.
HÄNTÄ: Lyhyt tai töpöhäntä; hyvin lyhyeksi typistetty häntä. (Huom. Suomessa
typistyskielto.)
Typistämätön häntä on melko pitkä ja runsaskarvainen. Koiran ollessa rauhallinen
häntä on riippuva; valppaan koiran häntä on iloisesti selän päälle kaartunut, ei
koskaan rullalle kiertynyt tai selän päällä makaava. Keskipitkän, typistämättömän
hännän asento vaihtelee.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat sivulta ja edestä katsottuna pystysuorat.
Vahvan luuston ansiosta koira seisoo tasapainoisesti raajoillaan.
LAVAT: Leveät, keskipitkät, viistot, kiinteät ja hyvin lihaksikkaat.
VÄLIKÄMMENET: Kyynärvarteen verrattuna hieman viistot.
KÄPÄLÄT: Soikeat; varpaat ovat hieman kaarevat ja tiiviisti yhdessä, päkiät
erittäin lujat. Kynnet ovat lyhyet ja mahdollisimman tummat.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat hyvin kulmautuneet ja takaa katsottuna
pystyt.
REIDET: Leveät ja hyvin lihaksikkaat.
KINTEREET: Hyvin kehittyneet.
KÄPÄLÄT: Tiiviit ja soikeat.
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LIIKKEET: Vaivattomat ja maatavoittavat. Kävely tai joustava ravi (ei korkeaaskelinen). Hitaasti kävellessään koira peitsaa usein.
NAHKA: Tiiviisti rungonmyötäinen ja poimuton.
KARVAPEITE
KARVA: Runko on kauttaaltaan karhean, tiheän, paksun ja runsaan karvan peittämä; aluskarva on pehmeää. Suora tai hieman laineikas karva hyväksytään. Silmät
peittävä otsan karvapeite on rodun erityispiirre.
VÄRI: Kaikki värit ja värimerkit ovat sallittuja.
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 45 – 50 cm, nartut 42 – 47 cm.
Rodun työkoiramainen olemus tulee säilyttää; koko ei siis saa pienentyä alle rotumääritelmän antamien rajojen. Koira ei liioin saa olla liian hento eikä heiveröinen.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

