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MA ŁY GOŃ CZY GA SKOŃ SKI
(Pe tit bleu de Ga sco gne)

Pochodzenie:   Fran cja.
Data publikacji oryginalnego wzorca:    24.01.1996
Użytkowość:  Pies wszech stron ny, uży wa ny do po lo wa nia z bro nią pal -

ną, cza sa mi do po lo wa nia par for ce. Naj czę ściej uży wa ny do po -
lo wa nia na za ją ce, ale z po wo dze niem po lu je tak że na gru bą zwie -
rzy nę.

Kla sy fi ka cja FCI:  gru pa 6 Psy goń cze, po so kow ce i ra sy po krew ne.
sek cja 1.2. Śre dnie psy goń cze.
Pod le ga próbom pra cy.

KRÓT KI RYS HI STO RYCZ NY: 
Ra sa ta jest wy ni kiem ce lo wej re duk cji wzro stu du że go goń cze go
ga skoń skie go, bez po śre dnio zwią za nej z je go użyt ko wo ścią.

WRAŻENIE OGÓLNE: 
Pies śre dniej wiel ko ści, pro por cjo nal ny, dys tyn go wa ny.

ZACHOWANIE - TEMPERAMENT: 
Pies o czu łym wę chu, który wy ko rzy stu je pod czas po lo wa nia, ob da rzo -
ny pięk nym gło sem, do brze po lu je w sfo rach. Cha rak ter ma spo koj ny
i czu ły, spo le gli wy.

GŁO WA:
Mózgo cza szka:
Cza szka wi dzia na od przo du lek ko wy skle pio na, nie zbyt sze ro ka; guz

po ty licz ny lek ko za zna czo ny. Wi dzia na z góry ma sła bo wy ra żo ny
kształt owal ny. Czo ło peł ne.

Stop sła bo za zna czo ny.
Trze wio cza szka:
Nos czar ny, sze ro ki, no zdrza roz war te.
Ku fa tej sa mej dłu go ści co cza szka, moc na, czę sto lek ko wy skle pio na.
Szczę ki/uzę bie nie: zgryz no ży co wy. Sie ka cze osa dzo ne pro sto pa dle do

szczęk. 
War gi nie zbyt gru be i nie zbyt roz wi nię te. War ga gór na za kry wa dol ną.
Po licz ki su che.
Oczy owal ne, brą zo we o ła god nym wy ra zie.
Uszy nie zbyt gru be, po fał do wa ne, się ga ją ce co naj mniej do koń ca no sa.
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SZY JA: 
Dłu ga z nie znacz nym pod gar dlem.

TU ŁÓW:
Grzbiet do brze zwią za ny.
Lę dźwie do brze zwią za ne, nie zbyt dłu gie.
Zad lek ko spa dzi sty.
Klat ka pier sio wa dłu ga, się ga ją ca do łok ci; przed pier sie dość do brze roz -

wi nię te.
Że bra lek ko za o krą glo ne.
Brzuch pła ski i głę bo ki.

OGON: 
Cien ki, się ga ją cy do sta wu sko ko we go. W ru chu no szo ny du mnie,
sza bla sto wy gię ty.

KOŃ CZY NY:
Koń czy ny prze d nie dość moc ne.
Ło pat ka umię śnio na, śre dnio uką to wa na.
Ło kieć do brze przy le ga ją cy do tu ło wia.
Przedra mię o do brym ko ść cu. 
Koń czy ny tyl ne pro por cjo nal ne.
Udo dość dłu gie, mu sku lar ne, ale nie prze sa dnie.
Staw sko ko wy sze ro ki, lek ko ką to wa ny, ni sko osa dzo ny.
Ła py owal ne, pal ce su che i zwar te. Opu szki i pa zu ry czar ne.

RUCH: 
Re gu lar ne i swo bod ne.

SKÓRA: 
Sprę ży sta. Czar na lub z du żą ilo ścią czar nych plam, nig dy nie cał ko wi -
cie bia ła. Ślu zów ki czar ne.

SZATA: 
Włos krót ki, pół gru by; ob fi ty.
Uma szcze nie w ca ło ści cęt ko wa ne (czar no-bia łe) co nada je ma ści od cień

nie bie sko-łup ko wy; z czar ny mi ła ta mi róż nej wiel ko ści lub bez
łat. Dwie czar ne ła ty zwy kle umiej sco wio ne są po obu stro nach
gło wy, po kry wa jąc uszy, obej mu jąc oczy i się ga jąc do po licz ków.
Nie łą czą się one na cza szce, po zo sta wia jąc bia łą strzał kę po środ -
ku, w środ ku której czę sto znaj du je się ma ła czar na łat ka, owal ne -
go kształ tu, cha rak te ry stycz na dla ra sy. Nad łu kiem brwio wym
znaj du ją się dwie plam ki pod pa la nia o mniej lub bar dziej ży wym
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ko lo rze (pies o „czte rech oczach”). Śla dy pod pa la nia znaj du ją się
tak że na po licz kach, na war gach, na we wnę trz nej po wierzch ni
uszu, na koń czy nach i pod ogo nem.

WYMIARY:
Wy so kość w kłę bie: - psy od  52 do 58 cm,

- su ki od 50 do 56 cm.

WA DY: 
Wszel kie od chy le nia od po wyż sze go wzor ca po win ny być trak to wa ne
ja ko wa dy ob ni ża ją ce oce nę w za leż no ści od stop nia ich na si le nia.
Gło wa krót ka.
Cza szka zbyt pła ska, zbyt sze ro ka lub zbyt wą ska.
Uszy krót kie, wy so ko osa dzo ne, nie do sta tecz nie po fał do wa ne.
Tu łów zbyt dłu gi; mięk ka gór na li nia, ma ło po jem ny (wą ski).
Zad spa dzi sty.
Ogon no szo ny na bok.
Sła by ko ściec koń czyn.
Ło pat ka spio no wa na.
Sta wy sko ko we wi dzia ne z ty łu zbież ne (po sta wa kro wia).
Ła py lu źne.
Osob ni ki lę kli we.

WA DY DYS KWA LI FI KU JĄ CE:
Brak ty pu.
Przo do zgryz lub ty ło zgryz.
Oko ja sne.
Wszel kie in ne ma ści po za prze wi dzia ny mi przez wzo rzec.
Wi docz ne ka lec two.
Po waż ne wa dy ana to micz ne.
Osob ni ki tchórz li we lub agre syw ne.

UWA GA: 
Sam ce mu szą mieć dwa, pra wi dło wo wy kształ co ne ją dra, cał ko wi cie
umie szczo ne w wor ku mo szno wym.


