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ISLANDZKI SZPIC PASTERSKI 

(Islenskur Fjárhundur / Icelandic Sheepdog) 

TŁUMACZENIE: Olga Jakubiel.  

Rewizja i uzupełnienie tłumaczenia polskiego sierpień 2022 Mirosław Redlicki 

POCHODZENIE: Islandia.  

DATA PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA: 15.06.2018 

UŻYTKOWOŚĆ: Pies pasterski.  

KLASYFIKACJA FCI: Grupa 5 Szpice i psy ras pierwotnych.  

                                Sekcja 3 Nordyckie psy stróżujące i pasterskie. 
                                                  Bez prób pracy.  

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY: Islandzki szpic pasterski jest jedyną rodzimą rasą Islandii. Pojawił 
się w Islandii wraz z pierwszymi osadnikami-wikingami (874-930). Przez stulecia islandzki szpic 
pasterski oraz sposób jego pracy przystosowały się do lokalnego terenu, gospodarki oraz trudnej walki 
o przetrwanie Islandczyków; stał się on niezastąpiony przy wypasie inwentarza.  

WRAŻENIE OGÓLNE: Islandzki szpic pasterski jest nordyckim szpicem, nieco mniej niż średniej 
wielkości, krępym, ze stojącymi uszami i zakręconym ogonem. Widziany z boku – prostokątny;. 
Łagodny, inteligentny, radosny wyraz. Ufna i żywotna postawa jest typowa dla tej rasy. Istnieją dwa 
rodzaje szaty: długa i krótka; obydwie gęste oraz niezwykle odporne na warunki pogodowe. Między 
płciami istnieje wyraźna różnica w wyglądzie.  

WAŻNE PROPORCJE: Oglądany z boku prostokątny. Długość tułowia od stawu barkowego do 
guza siedzeniowego przekracza wysokość w kłębie. Głębokość klatki piersiowej równa długości 
przednich łap. Kufa nieco krótsza od mózgoczaszki. 

ZACHOWANIE/TEMPERAMENT: Islandzki szpic pasterski jest odważnym i zwinnym psem 
pasterskim, który szczeka, co przynosi pożytek podczas wypasu i zaganiania owiec i innych zwierząt 
gospodarskich na pastwiskach,. Islandzki szpic pasterski jest z natury bardzo czujny; zawsze 
entuzjastycznie i bez agresji wita gości. Islandzki szpic pasterski jest radosny, przyjacielski, 
ciekawski, skory do zabaw, pewny siebie i łagodny  

GŁOWA: Mocnej budowy, o ściśle przylegającej skórzeWidziana z góry i boku – trójkątna. 

MÓZGOCZASZKA: 
Czaszka: Lekko wysklepiona.  

Stop: Wyraźnie zaznaczony, choć́ nigdy stromy, ani wysoki.  

TRZEWIOCZASZKA: 
Nos: Czarny; czekoladowy u psów czekoladowych i niektórych kremowych. 
Kufa: Dobrze wykształcona i mocna; prosty grzbiet nosa. Kufa nieco krótsza, niż czaszka; zwężająca 
się równomiernie ku nosowi, tak, by widziana z góry lub boku tworzyła tępo zakończony trójkąt. 



Wargi: Czarne, ściśle przylegające; czekoladowe u psów czekoladowych i niektórych kremowych. 
Policzki: Płaskie. 

Uzębienie: Preferowane kompletne, zgryz nożycowy 
Oczy: Średniej wielkości; migdałowe. Ciemnobrązowe; mogą być nieco jaśniejsze u psów 
czekoladowych i niektórych kremowych. Powieki czarne; czekoladowe u psów czekoladowych i 
niektórych kremowych. Wyraz łagodny 
Uszy: Proste, średniej wielkości. Rozstawione szeroko, ale nie nisko osadzone. Kształtem bliskie 
trójkąta równobocznego, ze sztywnymi krawędziami i nieco zaokrąglonymi koniuszkami. Bardzo 
ruchome, reagujące wrażliwie na dźwięki i obrazujące nastrój psa.  

SZYJA: Umiarkowanej długości; umięśniona, bez luźnej skóry. Nieco łukowata; noszona wysoko.  

TUŁÓW: Harmonizuje z wrażeniem ogólnym. 
Grzbiet: Prosty, umięśniony i mocny. 
Lędźwie: Szerokie i umięśnione, dość krótkie 

Zad: Umiarkowanie krótki i szeroki, nieco opadający, dobrze umięśniony. 
Klatka piersiowa: Długa, głęboka, dobrze wysklepiona. 
Brzuch: Tylko nieznacznie podciągnięty.  

OGON: Wysoko osadzony, zakręcony nad grzbietem i dotykający go.  

KOŃCZYNY:  

KOŃCZYNY PRZEDNIE:  

Wygląd ogólny: Widziane z przodu proste, równoległe i mocne. Normalne kątowanie. 
Łopatki: Ukośne i umięśnione. 
Wilcze pazury: Mogą być podwójne.  

Łapy: Nieco owalne; palce dobrze wysklepione i zwarte, z dobrze rozwiniętymi opuszkami.  

KOŃCZYNY TYLNE:  

Wygląd ogólny: Widziane z tyłu proste, równoległe i mocne. Normalne kątowanie. 
Uda: Szerokie i dobrze umięśnione. 

Wilcze pazury: Dobrze rozwinięte podwójne palce szczątkowe – pożądane.  

Stopy: Takie same, jak łapy.  

RUCH: Ukazuje zwinność i wytrzymałość, z dobrą akcją kończyn tylnych, pokrywający teren bez 
wysiłku.  

SZATA: Podwójna, gęsta i niezwykle odporna na warunki pogodowe.  

WŁOS: Istnieją dwie odmiany: • a) Krótkowłosa: Włos okrywowy dość twardy, gęsty, miękki podszerstek. Włos krótszy na pysku, 
szczycie głowy, uszach oraz przedzie kończyn; dłuższy na szyi, klatce piersiowej oraz z tyłu ud. Ogon 
obficie owłosiony; długość włosa proporcjonalna do długości szaty. • b) Długowłosa: Włos okrywowy dłuższy, niż u odmiany opisanej powyżej, dosyć twardy, z gęstym, 
miękkim podszerstkiem. Włos krótszy na pysku, szczycie głowy, uszach oraz przedzie kończyn; 



dłuższy za uszami, na szyi, kłębie, klatce piersiowej, przednich kończynach oraz z tyłu ud. Ogon 
bardzo obficie owłosiony; długość włosa proporcjonalna do długości szaty.  

MAŚĆ:  

• Różne odcienie płowego i rudego, wahające się od kremowego do rudobrązowego.  
• Wilczasta 
• Czekoladowa w różnych odcieniach.  
• Czarna.  

Zawsze z białym znaczeniami. Spód ciała jest często jaśniejszy.  U psów wilczastych, często tez u 
płowych i rudych występuje czarna maska i czarny nalot. Psy czarne i czekoladowe na ogół są też 
podpalane nad oczami, na policzkach, kończynach i spodzie ogona. Podpalanie może być w różnych 
odcieniach koloru płowego. Psy łaciate mają plamy barwne na białym tle. Mogą mieć także typowe 
białe znaczenia. Łaty muszą być różnej wielkości, ale muszą dominować. Białe znaczenia, często 
nieregularne to strzałka na głowie, biała część głowy, kołnierz, biel na klatce piersiowej, skarpetki 
różnej długości, koniec ogona. Pożądane jest, aby kolor sięgał uszu lub je obejmował.  

WIELKOŚĆ:  

Idealna wysokość w kłębie: Psy: 46 cm, Suki: 42 cm.  
 

WADY:  

Wszelkie odstępstwa od podanego wzorca powinny być́ uznane za wady i oceniane w 
zależności od stopnia nasilenia i wpływu na zdrowie i dobrostan psa. • Jednolicie czarny lub czekoladowy płaszcz lub siodło u psa w jakimkolwiek kolorze płowym lub 

rudym. 

• Bardzo jasne oczy 
• Okrągłe oczy 
• Kompletny brak wilczych pazurów 

WADY DUŻE:  

• Oczy niebieskie 

• Oczy żółte 

WADY DYSKWALIFIKUJĄCE:  

 Agresja lub wyraźna lękliwość́ 

  Wyraźne wady budowy lub zaburzenia zachowania. 

 

NB. 

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



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

 
 


