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Wzo rzec FCI nr 132     /07.08.1998/F

GOŃ CZY HA MIL TO NA
(Ha mil tonstöva re)

Pochodzenie:   Szwe cja.
Data publikacji oryginalnego wzorca:    17.07.1997
Użytkowość:  Do brze gło szą cy pies goń czy, uży wa ny do po lo wa nia na

za ją ce i li sy. Nie jest to pies po lu ją cy w sfo rze i nig dy nie jest uży -
wa ny do po lo wa nia na je le nie.

Kla sy fi ka cja FCI:  gru pa 6 Psy goń cze, po so kow ce i ra sy po krew ne.
sek cja 1.2. Śre dnie psy goń cze.
Pod le ga próbom pra cy.

KRÓT KI RYS HI STO RYCZ NY: 
Psy goń cze by ły zna ne w Szwe cji od XVI wie ku. Do 1789 ro ku po lo wa -
nie z ni mi by ło przy wi le jem za re zer wo wa nym wy łącz nie dla dwo ru
królew skie go i szlach ty. Do pie ro po cząw szy od koń ca XVI II wie ku znie -
sio ny zo stał za kaz po lo wa nia przez chłop stwo. Psy, które do tąd na le ża ły
wy łącz nie do szlach ty, sta ły się zna ne i roz prze strze ni ły się. Uwa ża się,
że goń czy Ha mil to na po wstał ze skrzy żo wa nia psów goń czych po cho -
dzą cych z po łu dnio wych Nie miec, Szwaj ca rii, fo xho un dów i har rie rów.
Pod czas pierw szej wy sta wy psów w Szwe cji w 1886 ro ku zo sta ło za pre -
zen to wa nych oko ło 189 psów goń czych. Wśród nich znaj do wał się pies
o imie niu Pang i su ka o imie niu Stel la, oba na le żą ce do hra bie go Adol fa
Pa tric ka Ha mil to na. Uwa ża się iż od tej pa ry po cho dzi ra sa Ha mil -
tonstöva re, czy li jak wów czas je okre śla no, szwedz kich psów goń czych.
W 1921 ro ku ra sie nada no na zwę goń czy Ha mil to na, aby uho no ro wać
czło wie ka, który ją wy ho do wał, twór cy Szwedz kie go Ken nel Clu bu, hra -
bie go A.P. Ha mil to na.

WRAŻENIE OGÓLNE: 
Pies bar dzo pro por cjo nal ny, spra wia ją cy wra że nie znacz nej si ły. Nig dy
nie cięż ki. Trój ko lo ro wy. Róż ni ce w wy glą dzie po mię dzy psem i su ką
po win ny być wy ra źnie za zna czo ne.

WAŻ NE PRO POR CJE:  
Syl wet ka wpi sa na w pro sto kąt.

ZACHOWANIE - TEMPERAMENT: 
Przy ja ciel ski, o zrów no wa żo nym cha rak te rze.
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GŁO WA: 
Ra czej dłu ga.
Mózgo cza szka:
Cza szka lek ko wy skle pio na, umiar ko wa nie sze ro ka.
Stop wy ra źny, ale nie prze sa dnie za zna czo ny.
Trze wio cza szka:
Nos za wsze czar ny, do brze roz wi nię ty, z du ży mi no zdrza mi.
Ku fa dłu ga, moc na i prak tycz nie pro sto kąt na. Grzbiet no sa pro sty, rów -

no le gły do osi cza szki. Od le głość od sto pu do gu za po ty licz ne go
po win na być rów na od le gło ści od sto pu do koń ca wierz choł ka no -
sa.

War gi gór ne dość de li kat ne, na pię te, za o krą glo ne i nie zbyt wy dat ne.
Sam ce po win ny mieć więk sze fa fle niż su ki.

Szczę ki/uzę bie nie: Zgryz no ży co wy. Zę by moc ne, do brze roz wi nię te.
Po licz ki su che.
Oczy ciem no brą zo we o spo koj nym spoj rze niu.
Uszy dość wy so ko osa dzo ne; wy cią gnię te ku przo do wi nie się ga ją do po -

ło wy ku fy. Kie dy uwa ga psa jest na pię ta, po win ny być tyl ko lek ko
uno szo ne. Mięk kie, przy le ga ją ce do po licz ków, ich prze d nia kra -
wędź nie jest od wróco na na ze wnątrz.

SZY JA: 
Dłu ga, moc na, do brze zwią za na z ło pat ka mi. Skóra na szyi sprę ży sta
i do brze przy le ga ją ca. Sam ce po win ny mieć gór ną li nię szyi wy ra źnie
za ry so wa ną. 

TU ŁÓW: 
Kłąb wy ra źny.
Grzbiet po zio my i sil ny.
Lę dźwie mu sku lar ne i lek ko wy skle pio ne.
Zad lek ko spa dzi sty, dłu gi i sze ro ki.
Klat ka pier sio wa głę bo ka, dłu ga, do brze roz wi nię ta, się ga ją ca do łok ci.

Że bra umiar ko wa nie za o krą glo ne. 
Li nia dol na i brzuch: brzuch tyl ko lek ko pod ka sa ny.

OGON: 
Osa dzo ny na li nii grzbie tu. Pro sty lub lek ko sza bla sto wy gię ty ku górze.
Dość sze ro ki u na sa dy, cień szy na koń cu. Się ga do sta wu sko ko we go.
W ak cji pre fe ro wa ne jest, aby pies nie uno sił go po wy żej li nii grzbie tu.
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KOŃ CZY NY:
Koń czy ny prze d nie o moc nym ko ść cu, har mo ni zu ją cym z wy glą dem

ogól nym psa. Wi dzia ne od przo du są pro ste i rów no le głe.
Ło pat ki dłu gie, mu sku lar ne, do brze osa dzo ne i moc no zwią za ne z tu ło -

wiem.
Ra mię dłu gie, two rzy kąt pro sty z ło pat ką.
Łok cie przy le ga ją ce do tu ło wia.
Śród rę cze ela stycz ne, z przedra mie niem two rzy nie znacz ny kąt (usta -

wio ne jest nie co sko śnie).
Ła py prze d nie owal ne, zwią za ne, o do brze wy skle pio nych pal cach.
Koń czy ny tyl ne moc ne, wi dzia ne z ty łu, rów no le głe.
Udo umię śnio ne, wi dzia ne z bo ku, sze ro kie.
Staw ko la no wy do brze ką to wa ny.
Staw sko ko wy do brze ką to wa ny.
Śród sto pie krót kie i pro ste.
Ła py tyl ne jak prze d nie. „Wil cze” pa zu ry nie po żą da ne.

RUCH: 
Ener gicz ne i wy dłu żo ne. Koń czy ny pro wa dzo ne rów no le gle.

SZATA:
Włos sztyw ny, nie zbyt krót ki, do brze przy le ga ją cy do tu ło wia. Na gło -

wie, uszach i prze d niej po wierzch ni koń czyn włos mu si być gład -
ki i bar dzo krót ki. Na spo dniej stro nie ogo na i tyl nej po wierzch ni
ud włos jest ra czej dłu gi, ale nie two rzy frędz li.

Uma szcze nie: trój ko lo ro we. Grzbiet, szy ja, bo ki tu ło wia i gór na część
ogo na czar ne. Gło wa, uszy i koń czy ny, a tak że bocz ne czę ści szyi,
tu ło wia i ogo na pło we. Maść pło wa mo że zmie niać od cień od zło -
ci ste go do głę bo kie go, in ten syw ne go czer wo no-brą zo we go. Na
gór nej czę ści ku fy znaj du je się bia ła li stwa. Bia łe są tak że gór na
i spo dnia po wierzch nia szyi, klat ka pier sio wa, ko niec ogo na i dol -
na część koń czyn oraz ła py. 

WYMIARY: 
Ide al na wy so kość w kłę bie u sam ców wy no si 57 cm, z to le ran cją od 53
d 61 cm. Ide al na wy so kość w kłę bie dla suk wy no si 53 cm, z to le ran cją
od 49 do 57 cm.

WA DY: 
Wszel kie od stęp stwa od po wyż sze go wzor ca po win ny być trak to wa ne
ja ko wa dy ob ni ża ją ce oce nę w za leż no ści od stop nia ich na si le nia.
Zbyt sła bo wy ra żo ne ce chy sam cze lub su cze.
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Cza szka sze ro ka; guz po ty licz ny sil nie za zna czo ny.
Ku fa krót ka lub spi cza sta; grzbiet no sa wklę sły.
Przo do zgryz lub ty ło zgryz, zgryz cę go wy.
Cięż kie po licz ki.
Oczy ja sne.
Grzbiet mięk ki.
Zad krót ki, spa dzi sty.
Ogon no szo ny po wy żej li nii grzbie tu.
Ło pat ki zbyt spio no wa ne.
Wą ska ak cja tyl nych koń czyn.
Mie sza ni na ma ści brą zo wej i czar nej.
In ten syw ny czar ny na lot na bo kach tu ło wia, ło pat kach i udach.
Bia łe zna cze nia in ne niż opi sa ne we wzor cu.
Maść dwu ko lo ro wa (żół ta z bia łym, czar na z bia łym, czar na pod pa la na)
lub znacz na  prze wa ga jed ne go z trzech do pu szczal nych ko lo rów.

WA DY DYS KWA LI FI KU JĄ CE:
Znacz ny przo do zgryz lub ty ło zgryz.
Wy so kość w kłę bie wy kra cza ją ca po za li mit wy zna czo ny wzor cem.
Pies bar dzo nie uf ny i tchórz li wy.

UWA GA: 
Sam ce mu szą mieć dwa, pra wi dło wo wy kształ co ne ją dra, cał ko wi cie
umie szczo ne w wor ku mo szno wym.


