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POCHODZENIE :  Holandia.  
 
DATA PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA: 
30.05.1989. 
 
UŻYTKOWOŚĆ : Pies do polowania na wydry. 
 
 
KLASYFIKACJA  F.C.I. : Grupa 8 Aportery, płochacze,
   psy wodne.  
 Sekcja 3 Psy wodne.  
 Obowiązują próby pracy. 
 
WRAŻENIE OGÓLNE : Pies harmonijnie zbudowany, kiedyś 
wykorzystywany do polowania na wydrę. Mocny, ale nie ociężały ani 
przysadzisty, kwadratowy i krępy, o dobrze przylegającej skórze, nie 
tworzącej fałd ani podgardla. Wargi nie obwisłe. 
 
ZACHOWANIE/TEMPERAMENT : Spokojny, ale uparty, nieufny 
wobec obcych, idealny pies stróżujący.  
 
GŁOWA:  Sucha, mocna, wielkości proporcjonalnej do tułowia.  
 
MÓZGOCZASZKA :  
Czaszka : Trochę zaokrąglona, jej szerokość wydaje się być większa 
od długości, łagodnie opadająca ku policzkom. Tej samej długości, co 
kufa.     
Stop : Czaszka łagodnie przechodzi w kufę, stop jest tylko lekko 
zaznaczony.  
 
TRZEWIOCZASZKA :  
Nos : Duży, nie rozłupany. Czarny u psów o podstawowej maści 
czarnej, brązowy u brązowych. Nozdrza dobrze wykształcone i 
rozwarte.   
Kufa : Mocna, lekko zwężająca się ku nosowi, klinowata a nie 
szpiczasta. Grzbiet nosa szeroki i prosty, oglądany z boku nie jest  ani 
wypukły, ani wklęsły.  
Wargi : Dobrze przylegające, nie obwisłe.  
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Uzębienie : Zęby mocne, zgryz nożycowy.  
Policzki : Mięśnie policzkowe miernie rozwinięte.  
Oczy : Średniej wielkości, owalne, o dobrze przylegających 
powiekach, bez widocznych spojówek, osadzone trochę skośnie, co 
daje trochę ponury wyraz. Nie są ani głęboko osadzone, ani wypukłe. 
Barwy ciemno brązowej u psów czarnych, brązowej u brązowych. 
Oczy jasne, o drapieżnym wyrazie są wadliwe.  
Uszy :  Osadzone raczej nisko, małżowina tak delikatna, że ucho 
zwisa wzdłuż policzka bez żadnego załamania czy fałd. Niepożądana 
gruba małżowina, załamująca się w pewnej odległości od nasady 
ucha, przez co nie zwisa ono płasko. Ucho średniej długości, kształtu 
masońskiej kielni. Owłosienie uszu jest bardzo charakterystyczne dla 
rasy: włos jest kędzierzawy, raczej długi u nasady ucha, stopniowo  
skracający się ku końcowi, na ostatniej 1/3 długości jest  krótki.  
 
SZYJA : Krótka, mocna, na przekroju okrągła, z grzbietem tworzy 
kąt mocno rozwarty, przez co głowa noszona jest zazwyczaj nisko. 
Lekko łukowato wygięta, bez podgardla czy luźnej skóry.  
 
TUŁÓW : Bardzo mocny.  
Grzbiet : Krótki i prosty.  
Lędźwie : Mocne.  
Zad : Tylko lekko opadający.  
Klatka piersiowa:  Bardziej szeroka jak głęboka, przez co kończyny 
rozstawione są raczej szeroko, zaokrąglona, nie sięga niżej, niż do 
łokcia. Żebra dobrze zaokrąglone i dobrze wykształcone aż po 
ostatnie.   
Linia dolna i brzuch : Tylko umiarkowanie podciągnięte.  
 
OGON: Długi, zakręcony w pierścień nad lub przy zadzie.  
 
KOŃCZYNY 
 
KOŃCZYNY PRZEDNIE :  
Łopatka :  Przylegająca, skośnie ustawiona, dobrze kątowana.  
Przedramię : Proste i mocne.  
Śródręcze : Proste, nie nachylone.  
Łapa : Okrągła, palce mocne i dobrze wysklepione, opuszki grube.  
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KOŃCZYNY TYLNE :  Mocne, umiarkowanie kątowane.  
Podudzie : Niezbyt długie.  
Staw skokowy : Niski.  
Śródstopie : Krótkie.  
Łapa : Okrągła, o dobrze rozwiniętych opuszkach.  
 
SZATA 
 
SIERŚĆ:  Całe  ciało, z wyjątkiem głowy i nóg, pokryte ciasno 
skręconymi loczkami z kępek mocnego włosa. Luźne loki i cienki 
włos powodują, że sierść wygląda na wełnistą, co jest poważną wadą. 
Sierść jest w dotyku dość twarda i natłuszczona.  
 
MAŚĆ : Jednolicie czarna lub brązowa, także z białymi znaczeniami. 
Biel może  być nakrapiana lub przesiana.  
 
WIELKOŚĆ  : Idealna dla psa   : 59 cm,  
                                      dla suki : 55 cm. 
  
 
WADY: Wszelkie odstępstwa od powyższego wzorca powinny być 
traktowane jako wady i oceniane w zależności od ich stopnia oraz 
wpływu na zdrowie, dobre samopoczucie psa, i zdolność 
wykonywania tradycyjnej pracy. 
 
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:  

 Agresja lub wyraźna lękliwość 
 Psy  wykazujące  wyraźne wady fizyczne i/lub  zaburzenia 

charakteru  powinny być dyskwalifikowane. 
 
N.B. Samce muszą mieć dwa  normalnie rozwinięte  jądra w pełni 
wyczuwalne w mosznie. 
 
 
  


