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PIES Z TAIWANU 
TŁUMACZENIE POLSKIE  ( z jęz. angielskiego)  sierpień 2022 Mirosław Redlicki   

POCHODZENIE: Taiwan. 
DATA PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO  WZORCA: 09.06.2015.  

UŻYTKOWOŚĆ:   Pies myśliwski, stróżujący i do towarzystwa.   

KLASYFIKACJA :    Grupa 5 Szpice i psy pierwotne. 

                                      Sekcja  Pierwotne psy do polowania. 

                                      Bez prób pracy. 

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY: Pies z Taiwanu jest oryginalną rasą miejscową, potomkiem 
południowoazjatyckich  psów do polowania, które trzymali dawni mieszkańcy centralnego, górzystego 
rejonu wyspy.   Były one niezastąpione do polowania w pierwotnych  lasach. Uczeni z Narodowego 
Uniwersytetu Taiwańskiego oraz japońskich Uniwersytetów Gifu i Nagoya podczas wspólnych wypraw 
odwiedzili w roku 1980 dwadzieścia dziewięć plemion Taiwanu i po przeprowadzeniu badań potwierdzili, że 
współczesne ich psy są potomkami  południowoazjatyckich psów do polowania. Dziś są one popularne na 
całej wyspie jako psy stróżujące i do towarzystwa.   

WRAŻENIE OGÓLNE:  Średniej wielkości pies o trójkątnej głowie, migdałowych oczach, cienkich, 
stojących uszach i sierpowatym ogonie. Harmonijnie zbudowany, żylasty i suchy.  

WAŻNE PROPORCJE: 
Długość kufy / długość czaszki = 4. 5 / 5. 5. 
Głębokość klatki / Wysokość w kłębie = 4. 5 – 4. 7 / 10.  

Wysokość w kłębie / Długość tułowia = 10 / 10. 5.  Suki mogą być nieco dłuższe.   

 ZACHOWANIE / TEMPERAMENT:   Niezwykle oddany właścicielowi, o wyostrzonych zmysłach,  
śmiały i nieustraszony.   

GŁOWA 

MÓZGOCZASZKA:  Czoło szerokie i zaokrąglone, bez zmarszczek. . 
Czaszka:  Nieco dłuższa od kufy.   
Stop: Wyraźny, z niewielką bruzdą.   

TRZEWIOCZASZKA:  

Nos: Średniej wielkości, o szerokich nozdrzach. Czarny, ale u psów innych, niż czarne, może być trochę 
rozjaśniony.   

Kufa:  Grzbiet nosa prosty. Kufa zwęża się lekko ku nosowi, ale nie jest szpiczasta.   
Wargi:  Suche, nie obwisłe.   
Uzębienie:  Szczęki mocne, zgryz nożycowy, zęby osadzone pionowo w dziąsłach.   
Policzki:  Dobrze wykształcone i lekko wypukłe.  

OCZY:  Kształtu  migdała, ciemno brązowe. Brązowe są także dopuszczalne, ale nie  żółte lub jasne.  

USZY:  Stojące, osadzone po bokach czaszki pod kątem 45 stopni.  Prostę  krawędzie  wewnętrzne, 
zewnętrzne trochę zaokrąglone.   

SZYJA:  Dobrze umięśniona, mocna, dobrej długości, lekko łukowato wygięta, bez podgardla.   



TUŁÓW:   Dobrze umięśniony i suchy, prawie kwadratowy. 

Kłąb:   Wyraźny.  
Grzbiet: Mocny. 
Lędźwie: Dobrze umięśnione.  

Zad :  Szeroki, krótki, prosty lub bardzo lekko opadający.. 
Klatka piersiowa:  Dość głęboka, ale nie sięga łokcia.  Przedpiersie lekko wystające, żebra dobrze 
wysklepione.  

Linia dolna :  Mocno podciągnięta. 
 

OGON:  Sierpowaty, osadzony wysoko, noszony prosto ku górze  z końcem zakrzywionym ku przodowi.   

KOŃCZYNY 

KOŃCZYNY PRZEDNIE: 
Łopatka:  Dobrze umięśniona, skośnie ustawiona. Łączy się z ramieniem pod kątem 105–110°.  

Łokcie: Przylegające do tułowia. . 
Przedramiona: Proste i równoległe wobec siebie.  
Śródręcze: Mocne.  
Łapy:   Skierowane prosto do przodu , o twardych, grubych opuszkach. Pazury czarne, ale u psów innych, 
niż czarne, mogą być jaśniejsze.    

KOŃCZYNY TYLNE: 
Wygląd ogólny:  Szczupłe, ale o mocnym kośćcu i dobrze umięśnione. Równoległe wobec siebie. Kątowanie 
odpowiadające katowaniu ftrontu.    

Udo: Szerokie, ukośne.   
Staw kolanowy:  Dobrze kątowany.   
Podudzie:    Rozwinięte odpowiednio do uda.   

Śródstopie: Ustawione pionowo do podłoża.  
Stopy: Skierowane prosto do przodu , o twardych, grubych opuszkach. Pazury czarne, ale u psów innych, niż 
czarne, mogą być jaśniejsze.  

RUCH: Wydajny i przestrzenny.  Pies bez trudu wykonuje obrót o 180 stopni.    

SZATA: 
Sierść:   Krótka i twarda, przylegająca, długości od  1.5 do 3 cm.   

Maść:  Czarna, pręgowana, płowa, biała, łaciata w tych kolorach.    

WIELKOŚĆ I WAGA  

Wysokość w kłębie:   Psy  48 cm –  53 cm.    Suki    43 cm – 48 cm. 

Waga :                         Psy: 14 kg –18 kg.        Suki: 12 kg – 16 kg.  

WADY:  Wszelkie odstępstwa od podanego wyżej wzorca powinny być uznawane za wadę i ocenione w 
zależności od stopnia nasilenia oraz wpływu  na zdrowie i dobrostan psa oraz zdolność do  wykonywania 
pracy, do której  był przeznaczony.   

 

 Lękliwość. 

 Zgryz cęgowy.  

 Braki zębowe z wyjątkiem  P1 and M3. 



 Wyłupiaste oczy..  

 Strome katowanie przodu i tyłu. .  

 Wysokość mniejsza lub większa od wzorcowej. 

 Ogon zakręcony nad grzbietem..  

 Żółte oczy.  

   

WADY DYSKWALIFIKUJACE:  

 Agresja lub nadmierna lękliwość.  

 Wszelkie wady budowy i zaburzenia zachowania.  

 Przodozgryz lub tyłozgryz.  

 Brak kła.  

 Uszy niestojące.  

 Długa sierść  (dłuższa niż  4.5 cm).  

 

       N.B.:  

 Samce powinny mieć dwa normalnie wykształcone jądra całkowicie umieszczone w worku 
mosznowym 

 Do hodowli mogą być użyte tylko funkcjonalnie i klinicznie zdrowe psy o wyglądzie typowym dla 
rasy.  

 


