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Wzorzec FCI nr 159     /22.07.1997/GB

FOXHOUND ANGIELSKI
(English Foxhound)

Pochodzenie:  Wielka Brytania.
Data publikacji oryginalnego wzorca:   22.07.1997
Użytkowanie:  Pies używany do konnych polowań w sforze.
Klasyfikacja FCI:  grupa 6 Psy gończe, posokowce i rasy pokrewne.

sekcja 1.1. Duże psy gończe.
Podlega próbom pracy.

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY:
Foxhound angielski został wyhodowany na bazie linii liczących ponad
200 lat. Księgi rodowodowe opublikowane przez Angielskie Stowarzy-
szenie Właścicieli Foxhoundów pochodzą sprzed 1800 r.; dzięki czemu
prześledzenie drzewa genealogicznego swego psa nie stanowi problemu
dla każdego właściciela Foxhounda. Hodowla angielskiego Foxhounda
zawsze była i do dziś pozostaje w rękach właścicieli, którzy w bardzo
staranny sposób prowadzili zapisy dokonań hodowlanych. Następnie
Angielski Kennel Club opublikował tymczasowy wzorzec Foxhounda.
FCI uznało rasę w 1964 r. W Wielkiej Brytanii jest około 350 sfor tej ra-
sy.

WRAŻENIE OGÓLNE: 
Pies mocny, o wyważonych proporcjach i miłej powierzchowności.

ZACHOWANIE - TEMPERAMENT: 
Wytrzymały i wytrwały, „urodzony myśliwy”.  Przyjacielski, nie agre-
sywny.

GŁOWA: 
Dobrze wyważona.
Mózgoczaszka: 
Czaszka płaska, średnio szeroka.
Stop lekko zaznaczony.
Trzewioczaszka:
Nos o dużych nozdrzach.
Kufa długa i kwadratowa.
Wargi umiarkowanie rozwinięte.
Szczęki/uzębienie: szczęki mocne, z doskonałym, regularnym zgryzem

nożycowym.
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Oczy średniej wielkości, piwne lub brązowe o bystrym spojrzeniu.
Uszy zwisające, noszone blisko głowy, wysoko osadzone.

SZYJA: 
Długa, lekko wygięta, dobrze rozwinięta.

TUŁÓW:
Grzbiet szeroki i równy.
Lędźwie mocne.
Klatka piersiowa głęboka.
Żebra dobrze zaokrąglone.

OGON: 
Dobrze i wysoko osadzony, noszony wesoło lecz nigdy nie zakręcony
nad grzbietem.

KOŃCZYNY:
Kończyny przednie długie, proste, grubokościste aż do łap.
Łopatki dobrze przylegające, nie nadmiernie umięśnione.
Śródręcza mocne.
Kończyny tylne mocne i umięśnione, grubokościste na całej długości.
Stawy kolanowe dobrze kątowane.
Stawy skokowe nisko osadzone.
Łapy okrągłe, zwarte i silne o mocnych poduszkach i pazurach.

RUCH:
Swobodny, niestrudzony galop, bez tendencji do kołysania.

SZATA:
Sierść krótka i gęsta, odporna na pogodę.
Umaszczenie: każdy dopuszczalny kolor i znaczenia psa gończego.

WYMIARY:
Wysokość w kłębie: 58 - 64 cm.

WADY: 
Wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być traktowane
jako wady i oceniane w zależności od stopnia ich nasilenia.

UWAGA: 
Samce muszą mieć dwa, prawidłowo wykształcone jądra, całkowicie
umieszczone w mosznie.


