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HRVATSKI OVČAR 
(Owczarek chorwacki ) 

 

TŁUMACZENIE (z języka angielskiego)      lipiec 2022  Mirosław Redlicki 

POCHODZENIE:  Chorwacja  
DATA  PUBLIKACJI  OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA: 03.11.2014.  

UZYTKOWOŚĆ:   Owczarek  chorwacki  to pies wszechstronnie użytkowy, może być wykorzystywany 
jako pasterz, pies stróżujący i do towarzystwa.   Stulecie hodowli w zagrodach w dolinach Sławonii  
uczyniło z niego psa, który poradzi sobie w każdych warunkach.   

KLASYFIKACJA FCI:     Grupa 1: Psy pasterskie i zaganiające (z wyłączeniem szwajcarskich psów do                         
bydła 

                                               Sekcja  1:  Psy pasterskie 

                                                Bez prób pracy. 

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY  : Rasa powstała najprawdopodobniej w drodze selekcji potomków tak 
zwanych “Pfahlbauhunde”  (Canis Familiaris Palustris)  na terenie wschodniej Sławonii , stanowiącej część 
Republiki Chorwacji. Według biskupa Petara Bakica  (manuskrypt jego autorstwa pochodzi z roku  1719), 
który powołuje się na wcześniejszy manuskrypt z roku 1374, psy te dostały się tam wraz z  imigrantami.    
Systematyczną hodowlę owczarków chorwackich rozpoczął prof. Stjepan Romic  w roku 1935, a po raz 
pierwszy zostały one pokazane na wystawie psów w Zagrzebiu,  29-go i 30-go października 1949.   Wzorzec 
rasy napisał dr Otto Rohr w roku 1951, a FCI uznało rasę w roku 1969.   

WRAŻENIE OGÓLNE:  Owczarek chorwacki to pies średniej wielkości, w typie szpica, o rustykalnym 
wyglądzie. Jego głowa jest lisia w wyrazie. Ma charakterystyczną szatę i ubarwienie.  Sprawia wrażenie psa 
dumnie noszącego się, zwinnego, zwartego i mocnego,  a w  żadnym razie nie  może być  ciężki i 
niezgrabny. 

WAŻNE PROPORCJE:   Tułów prostokątny – wysokość w kłębie mniejsza od długości.  Suki mogą być 
nieco dłuższe od psów. 

Odległość od podłoża do łokci  wynosi 50% wysokości w kłębie.  

Długość mózgoczaszki  jest nieco większa od długości kufy.   

ZACHOWANIE/TEMPERAMENT:    Pies o żywym usposobieniu i wyrównanym temperamencie, 
oddany właścicielowi.. Nie może być agresywny  ani nerwowy, musi być zainteresowany wszystkim, co 
dzieje się w jego otoczeniu.  Ma wrodzony instynkt pracy ze zwierzętami gospodarskimi.  Charakterystyczne 
dla rasy są bystrość, odwaga, żywość usposobienia, wytrzymałość, cierpliwość i opanowanie w czasie pracy. 
Pies ten daje się łatwo układać.   

GŁOWA:      W kształcie tępego klina. Linie profile równoległe.   

MÓZGOCZASZKA: 
Czaszka:  Oglądana z każdej strony jest ładnie zaokrąglona, a jej szerokość nie przekracza połowy długości 
całej głowy. Charakterystyczny jest owalny kształt  czaszki, bez wyraźnie zaznaczonej bruzdy czołowej i  
łuków nadoczodołowych. Guz potyliczny tylko lekko wykształcony.  



Stop:  Umiarkowanej głębokości i   długości.    

TRZEWIOCZASZKA: 
Nos:  Musi stanowić dokładne przedłużenie profilu kufy i grzbietu nosa. Koniec nosa zaokrąglony, rozwarte, 
ale nie bardzo  widoczne nozdrza.  Tak powierzchnia, jak i wnętrze nosa, muszą być kompletnie 
zapigmentowane na czarno.   
Kufa: Klinowata, zwęża się w kierunku nosa. Grzbiet nosa prosty, równoległy do linii górnej czaszki.  
Żuchwa dobrze wykształcona, silna.    
Wargi:   Średnio  grube, przylegające, widoczna część zapigmentowana czarno.  Kąciki warg niewyraźne.  

Szczęki/Uzębienie:   Szczęki mocne,zęby białe i równo rozmieszczone, zgryz nożycowy, dopuszczalny 
cęgowy. Siekacze ustawione pionowo.  Pożądany komplet uzębienia (42 zęby zgodnie z wzorem zębowym), 
z tym, że P1 i M3 nie są brane pod uwagę. Braki innych zębów sa niepożądane.   

Policzki :   Mało wyraźne, ale dobrze umięśnione, krągłe i suche.    

OCZY:  Średniej wielkości, owalne, osadzone pod kątem  30–40  stopni. Gałka oczna nie może być ani 
wyłupiasta, ani głęboko osadzona. Barwa oka waha się od czarnej, do ciemnej kasztanowej. Powieki 
całkowicie zapigmentowane na czarno, przylegające, bez śladów entropium czy ektropium.  Spojrzenie 
inteligentne, żywe i ciekawskie.   

USZY:  Kształtu trójkąta, o lekko zaokrąglonych końcach. Osadzone na linii, przechodzącej od nosa przez 
wewnętrzny kącik oka.  Wielkość ucha musi być proporcjonalna do wielkości głowy. Uszy mogą być stojące 
lub częściowo załamane – dolne 3/5 stojące, górne  2/5  załamane.  Niesymetrycznie noszone uszy są wadą, 
podobnie jak uszy nie dość sztywne, położone lub fruwające w  ruchu.   

SZYJA:  Średniej długości, płynnie połączona z głową i tułowiem, bez fałdów skóry. Noszona pod kątem  
45 stopni do poziomu.Wydaje się mocniejsza dziki kryzie, szczególnie obfitej u samców.   

TUŁOW:   Harmonijnie rozbudowany, mocny, ale elegancki. Prostokątny , nieco dłuższy od wysokości w 
kłębie –o 8-10% u psów, 8-12% u suk. 

Kłąb:  Lekko zaznaczony, stopniowo przechodzi w szyję. 

Grzbiet:  Dobrze umięśniony, prosty i równy, także w ruchu,   

Lędźwie:  Krótkie, dobrze umięśnione, mocno związane z grzbietem i zadem i nie wyróżniające się zbytnio  
w linii górnej.  Nieco dłuższe u suk, niż u psów.   

Zad :  Mocny, dobrze umięśniony, szeroki, lekko zaokrąglony i opadający   
Klatka piersiowa: Głęboka, szeroka i pojemna, ale nie beczkowata, sięga łokcia. Żebra dobrze wysklepione.  
Linia dolna i brzuch:  Lekko wznosząca się od mostka do brzucha, który jest trochę  podciągnięty.  

OGON:   Stanowi kontynuację linii zadu, mocny u nasady, stopniowo zwężający się ku końcowi.Osadzony 
umiarkowanie wysoko., rozciągnięty sięga co najmniej stawu skokowego lub jest 2-3 cm dłuższy , przy 
pobudzeniu noszony jest powyżej linii grzbietu, w kształcie sierpa, zakręcony lub zawinięty, w tym ostatnim 
przypadku także na boku. Obficie owłosiony. Dopuszczalny jest także  brak ogona lub wrodzony ogon 
krótki.     

KOŃCZYNY  

KOŃCZYNY PRZEDNIE: 
Wygląd ogólny:  Proporcjonalne do tułowia, o mocnym, ale nie ciężkim kośćcu, mocno umięśnione. Długość 
kończyny do łokcia wynosi połowę wysokości w kłębie.  Proste, równoległe wobec siebie i pionowe.   

Łopatka:  Średniej długości, na końcu zaokrąglona, przylegająca do tułowia.  Z ramieniem tworzy kąt 90 – 
110 stopni, co pozwala na długi wykrok.  Mięśnie napięte.  



Ramię: Dobrze połączone z tułowiem, mocne i dobrze umięśnione., ustawione pod kątem 50 stopni w 
stosunku do linii  poziomej.  Ramiona ustawione równolegle względem  siebie.   

Łokcie:  Mocno przylegające do tułowia.    

Przedramię:  Pionowe, dobrze umięśnione, o mocnym, ale proporcjonalnym do masy ciała  kośćcu. Łokcie 
nie wykręcone w żadną stronę.   Przedramiona ustawione równolegle względem siebie. 

Nadgarstek: Na przedłużeniu przedramienia, pionowy. Wyraźna kość groszkowata.   

Śródręcze  Krótkie i sprężyste, gdy patrzeć z przodu stanowi przedłużenie linii przedramienia. Oglądane z 
boku jest lekko nachylone.  

Łapa: Owalna, palce zwarte i dobrze wysklepione.  Opuszki mocne, sprężyste, czarne. Pazury mocne, 
zakrzywione, czarne,   

KOŃCYNY TYLNE: 
Wygląd ogólny: Mocne, ale nie masywne, umiarkowanie kątowane. W ruchu sprężyste.   
Udo:  Długie, szerokie, dobrze umięśnione, o lekko zaokrąglonych pośladkach.   

Podudzie: Dobrze umięśnione, ustawione pod kątem 55-60 stopni do poziomu.  
Staw skokowy: Mocny , szeroki. Przeprowadzone w wyobraźni, przechodzące przez stawy skokowe linie, 
powinny być równolegle względem siebie.    
Śródstopie:  Mocne, sprężyste, ustawione pod kątem 80-90 stopni do podłoża.   

Stopy:  Owalne, trochę dłuższe od łap. Opuszki mocne, sprężyste, czarne, pazury mocne, wygięte i czarne . 
Mogą występować pojedyncze lub podwójne wilcze pazury, co nie ma wpływu na ocenę.   

RUCH:   Wydajny, z mocnym napędem, harmonijny, nie rozchwiany. W ruchu grzbiet prosty, a kończyny 
nie są podnoszone wysoko  ani krzyżowane.  Preferowane chody to kłus, bo on najmniej meczy psa przy 
pracy ze stadem.  

SKÓRA:   Na głowie napięta i gładka, bez zmarszczek. Wokół  uszu i na przedramionach jest  szczególnie 
cienka i elastyczna.   Na tułowiu  przylegająca, barwy łupkowej. 

Powieki, trufla nosa, wnetrze nozdrzy zewnętrzne krawędzie warg, opuszki, pazury, okolica odbytu, a u suk 
wargi sromowe muszą być czarne. Dziąsła i wewnętrze części warg muszą także być dobrze pigmentowane, 
a im ciemniejsze, tym lepiej.   

SZATA 

Sierść: Obfita, gęsta, stosunkowo miękka, prawidłowej struktury, to znaczy ani wełnista, ani  twarda w 
dotyku. Dwuwarstwowa, składa się z włosa okrywowego i podszerstka.  Włos okrywowy ma długość  6–14 
cm, jest nastroszony i sprężysty, nie może rozdzielać się na grzbiecie.  Podszerstek  jest gęsty zwarty i 
miękki, razem z włosem okrywy daje to psu  doskonałą ochronę .  Dłuższa sierść tworzy kryzę na szyi, 
porasta też grzbiet, zad, częściowo klatkę piersiową, tylne strony przedramion. Najdłuższa sierść tworzy 
portki i chorągiew na ogonie (chyba, że jest on krótki). Na głowie, na  granicy pomiędzy krótką sierścią na 
czole a dłuższą na tylnej części mózgoczaszki, długość włosa  to około  3.5 cm. Włos krótki (na kufie, czole, 
uszach, wokół oczu, na policzkach, przedniej stronie nóg przednich, nadgarstkach i śródręczach)  jest prosty, 
długości 1-1.7 cm.  Na tylnych nogach sierść jest krótka od stóp do stawów skokowych.Szata suk nie jest tak  
obfita, jak samców.   

Maść: Czarna. Dopuszcza się trochę równomiernie  rozproszonych, słabo widocznych białych włosów. 
Jakiekolwiek białe pasma  lub łaty na kończynach lub tułowiu są niedopuszczalne.  Dopuszczalna jest biała 
plamka na piersi, ale jej średnica musi  być mniejsza, jak 5 cm. Podszerstek zdecydowanie czarny. Podczas 
linienia podszerstek może być szarawy, a nawet przyjmować  odcień rudawy.   



WIELKOŚĆ:  

Wysokość w kłębie :  Psy: 45–50 cm.   Suki  43–48 cm.  

U obydwu płci tolerowane jest odchylenie +/- 3 cm. 

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.    

WADY DYSWALIFIKUJĄCE:  

 Agresja lub nadmierna lękliwość. 

 Wyraźne wady budowy lub zaburzenia zachowania. 

 Czaszka krótsza od kufy. 

 Nietypowo krótka kufa.  

 Grzbiet nosa mocno zapadnięty lub wklęsły.  

 Wargi luźne lub krótkie, odsłaniające zęby przy zamknietym pysku.    

 Niezapigmentowany nos (więcej, niż 20% powierzchni), chyba, że jest to czasowy lub stały skutek 
wypadku przy pracy.  

 Przodozgryz lyb tyłozgryz, krzywe szczęki.    

 Zez. Oczy niebieskie   

 Niezapigmentowane choćby częściowo powieki.   

 Uszy całkiem wiszące, ślady korekcji uszu. 

 Długość tułowia mniejsza od wysokości w kłębie. 

 Achodroplazja, krótkonożność. 

 Całkowity brak pigmentacji skóry. 

  Sierść na kłębie krótsza niż 4 cm.  

 Włos zupelnie prosty lub wełnisty.   

 Włos długi, włos spilśniony na całym ciele.   

 Białe łaty lub pasma poza klatką piersiową.  

 Mocne przesianie bielą na kończynach i  tułowiu.   

 Biała plama na piersi większa niz 8 cm.   

 Wzrost w kłębie poza limitem. 

  

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.  



 
 


