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DUŃSKO-SZWEDZKI PIES WIEJSKI 

(Dansk/svensk gårdshund) 

rewizja tłumaczenia polskiego Mirosław Redlicki 

POCHODZENIE : Dania/Szwecja  

DATA PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA : 10.12.2018.  

UŻYTKOWOŚĆ: Pies gospodarski i do towarzystwa.  

KLASYFIKACJA FCI : Grupa 2. Pinczery, sznaucery, molosy i szwajcarskie psy do  bydła.  

                                                  Sekcja 1.1 Pinczery.  

                                                 Bez prób pracy.  

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY: Uznany w Danii i Szwecji w roku 1987, pies ten występował 
tam od dawna w gospodarstwach wiejskich, pełniąc zadania stróża, tępiciela gryzoni i psa do 
towarzystwa.  

WRAŻENIE OGÓLNE: Mały, zwarty, o lekko wydłużonej sylwetce. Rozwija się długo.  

WAŻNE PROPORCJE: Ciało trochę wydłużone, w proporcji wzrostu do długości 9 do 10. 
Proporcja wysokości w kłębie i głębokości klatki piersiowej jak 2 do 1.  

ZACHOWANIE / TEMPERAMENT: Czujny, bystry , o żywym temperamencie.  

GŁOWA: Powinna być trójkątna w kształcie i trochę mała w stosunku do wielkości psa.  

MÓZGOCZASZKA: 
Czaszka: Dość szeroka i lekko zaokrąglona.  

Stop: Wyraźny.  

TRZEWIOCZASZKA: 
Nos: Barwy odpowiadającej łatom.  

Kufa: Mocna, stopniowo zwężająca się ku nosowi, ale w żadnym razie nie sprawia wrażenia 
szpiczastej, trochę krótsza od mózgoczaszki. Grzbiet nosa prosty. 
Uzębienie: Szczeki mocne, zgryz nożycowy, siekacze duże i równo ustawione. Tolerowany zgryz 
cęgowy.  

Policzki: Wyraźne, ale bez przesady. 
Oczy: Średniej wielkości, raczej okrągłe, ani głęboko osadzone, ani wyłupiaste. Wyraz przyjazny i 
czujny. Ciemne u psów z czarnymi łatami, jaśniejsze dopuszczalne u psów z łatami żółtymi lub 
czekoladowymi. 
Uszy: Średniej wielkości, załamane do przodu lub do tyłu, w każdym przypadku załamanie 
powinno być tuz nad czaszką. Przy uszach załamanych do przodu końce przylegają do policzków.  

SZYJA: Mocna, średniej długości, trochę łukowato wysklepiona. Skóra przylegająca.  



TUŁÓW: Zwarty i mocny. 
Lędźwie: Krótkie, szerokie, lekko wysklepione. 
Zad: Lekko zaokrąglony. 
Klatka piersiowa: długa, głęboka i pojemna. Żebra dobrze wysklepione. Wyraźne przedpiersie. 
Linia dolna: Brzuch tylko trochę podciągnięty.  

OGON: Niezbyt wysoko osadzony, długi lub z natury krótki, noszony prosto, sierpowaty lub trochę 
zakręcony. 
KOŃCZYNY :  

KOŃCZYNY PRZEDNIE: 
Wygląd ogólny: Proste i równoległe. Front szerszy od klatki piersiowej.  

Łopatka: Ustawiona skośnie. 
Ramię: Ustawione skośnie. 
Śródręcze: Mocne i sprężyste. 
Łapa: Mała, owalna, i niemalże zwarta.  

KOŃCZYNY TYLNE : 
Wygląd ogólny: . Ustawione równolegle, dobrze umięśnione.  

Udo: Dość szerokie.  

Kolano: Dobrze kątowane 

Staw skokowy: dobrze kątowany 

Stopa: Jak łapa.  

RUCH: Swobodne, kończyny stawiane równolegle.  

SZATA: 
SIERŚĆ: Krótka i gładka, na tułowiu twarda.  

MAŚĆ: 
Dominuje biel; dopuszczalne łaty różnej barwy, wielkości i połączeń (rude, czarne, czekoladowe, 
borsucze, żółtw i w różnych odcieniach płowych). Z podpalaniem lub bez. Łaty także na głowie. 
Dopuszczalne cętkowanie.  

WIELKOŚĆ : 
Wysokość w kłębie: Psy 34–37 cm  

Suki 32–35 cm Tolerancja +/- 2 cm.  

 WADY : Wszelkie odchylenia od podanego wzorca powinny być uznane za wady i oceniane w 
zależności od stopnia nasilenia i wpływu na zdrowie i sprawność psa.  

•  Elegancki wygląd.  

•  Wąski front.  

•  Krótkie nogi.  

•  Płytka klatka piersiowa.  

•  Krótka lub płaska klatka piersiowa.  



•  Ścięty zad.  

•  Stojące uszy.  

•  Zbyt długa szyja .  

•  Ogon zakręcony nad grzbietem lub leżący na nim.  

•     Biała głowa 

 

WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:  

•    Agresja lub wyraźna lękliwość. 

•     Wyraźne wady budowy lub zaburzenia zachowania. 

NB. 

• Każdy pies, wykazujący wyraźne deformacje budowy i zaburzenia zachowania powinien 
być zdyskwalifikowany.  

• Samce muszą mieć dwa normalnie rozwinięte jądra, w pełni wyczuwalne w mosznie. .  

 
 

 

 


