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Ursprungsland/
hemland

Användningsområde

FCI-Klassifikation

Bakgrund/ändamål

Polen

Jakthund, av stötande typ, som används för fågel och småvilt samt 
ibland rovdjur. Den är också en utmärkt spårhund och apportör, 
som arbetar passionerat i tätningar på land likväl som i vass och 
våtmarker, jagandes vattenfågel.

Grupp 8, sektion 2, med arbetsprov

I polsk litteratur nämns jakt med spaniels för första gången under 
1800-talet. Hundarna följde jägare till fots på vandring och jakt 
efter det aktuella bytet, sökande och stötande änder i sumpmarker, 
samt apporterande. Olika spanielraser togs in i de områden som vid 
tidpunkten utgjorde Polen, tillsammans med franska och engelska 
stövare som användes för jakt i flock. De hundar som främst kom 
att användas var springer och cocker spaniels men också några 
enstaka sussex och field spaniels.
Vid början av 1900-talet skrev August Sztolcman om rasen: ”…de 
kan inte bege sig alltför långt från jägaren”. Detta är mycket viktigt, 
eftersom ”… spanielns uppgift är inte att meningslöst peka riktningen 
mot fågel i tätningar utan snarare att stöta dem utan att ställa fågeln; 
att stöta dem bort ur jägarens skottomfång skulle vara poänglöst”. Att 
hundarna kom att bli till en enhetlig arbetande typ framgår också 
av Sztolcmans beskrivning, där det också står: ”Samtliga dessa raser 
tjänade ett och samma syfte och kunde utan större skada föras samman 
till en, gemensam ras”.
Långt bort i Sibirien jagade medlemmar ur den välkända familjen 
Koziell-Poklewski med spaniels och bedrev även avel av dessa. Sus-
sex spaniels föddes upp av polacken Emeryk Nowicki som bodde i 
Novoukrainka (en stad i nuvarande Ukraina) varifrån de kom att 
spridas till Polen och Ryssland.
Den mest välkända personen var prinsessan Izabella Radziwill som 
födde upp spaniels under kennelnamnet ”IWA” vid godset Man-
kiewicze i trakterna av Polesie. Hon importerade flera värdefulla 
springerspaniels inklusive den framstående Rolick of Harting – som 
var engelsk champion och vinnare av fältprov 1930. Prinsessan 
ägde även springer och cocker spaniels från den berömda brittiska 
kenneln ”of Ware” som drevs av H. S. Lloyd, samt troligen också 
welsh springer spaniels. Under en tid då general Carton de Wiart 
vistades på Mankiewicze, importerade även han springerspaniels 
från England. Kenneln verkade fram till 1939. Efter krigsutbrottet, 
omhändertogs hundarna och de förflyttades långt in i Ryssland. 
Än idag berättas historier om deras utmärkta arbetsegenskaper.
Franska raser var mindre kända. Stefan Blocki skrev 1933 om 
dessa: ”De franska hundarna förekommer emellanåt i Polen och då 
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Helhetsintryck

Viktiga
måttförhållanden

Uppförande/karaktär

främst i områden som tidigare hört till Ryssland. De är generellt mer 
känsliga än engelska och tyska hundar och de behöver acklimatiseras”. 
Deras päls var oftast brunaktigt röd skimmel med fläckar eller vita 
tecken. Den ursprungliga stammens färg, vilken oftast var brun 
med fläckar, uppskattades av jägare eftersom den liknade skogens 
färger och var svår för det jagade bytet att urskilja.
Vid tidigt 1980-tal ledde stark förekomst av småvilt och svårigheter 
att få tag på livsmedel, till ett ökat intresse för mindre jaktraser. 
Dessa spaniels visade sig vara precis vad som behövdes. Vid 
denna tidpunkt blev Dr. Andrzej Krzywinski, en vetenskapsman, 
naturvetare, jägare och domare av jaktprov som drev kenneln 
”z Szerokiego Boru”, intresserad av spanieln. Han var särskilt 
intresserad av den typ som bevarats lokalt i områden kring forna 
östfronten av den polska republiken, som hade använts där för 
jakt och som stämde överens med beskrivningar som förts vidare 
av generationer av jägare.
I de avelsprogram som drivs sedan 1990-talet görs urvalet för 
polsk spaniel utifrån arbetsegenskaper, temperament, jaktlust 
och exteriör.

Mellanstor hund med kompakt kroppsbyggnad som medger 
stor rörlighet och uthållighet vad gäller svåra arbetsförhållanden 
huvudsakligen på fält, ängar, träsk, mossar och vattenmarker. 
Hunden har ganska stark benstomme, medan de hängande öronen 
har fransar med längre behåring. Fransar förekommer också på 
svansen, på magen samt på benens baksidor. Pälsfärgen är vanligtvis 
brunskimmel med fläckar (brun med brun nos) av olika nyans, 
mer sällan svartskimmel.

En hund av mellanstorlek (som möjliggör att röra sig obemärkt i 
tät vegetation och högt gräs), av rektangulär kroppsbyggnad med 
ett förhållande mellan mankhöjd och kroppslängd på 9:10-12. 
Tikarna tillåts vara en aning längre. Förhållandet mellan noslängd 
och skalle är 1:1. Markavståndet upp till armbågarna motsvarar 
halva mankhöjden. Den medellånga halsen verkar längre på grund 
av den välutvecklade manken.

Rasen ska vara balanserad och behärskad, modig och aktiv i sitt ar-
bete. Den har förmåga till utmärkt, outtröttligt arbete i svår terräng 
och i vatten. Den är intelligent och lätt att träna. När den spårar upp 
bytet sänker sig hunden och kryper fram, i väntan på kommandot 
att stöta genom att då hoppa och skälla. Polski spaniel myśliwski 
visar ingen aggression men kan vara avvaktande mot främlingar. 
Den är en utmärkt jakthund, god kamrat på promenader samt 
vakthund. Rasen tycker om människor och barn som den känner.



Huvud

Skallparti

Skalle

Stop

Ansikte

Nostryffel

Nosparti

Läppar

Käkar/tänder

Kinder

Ögon

Öron

Hals

Huvudet ska vara nobelt, ganska stort men i proportion till kroppen.

 

Skallen ska vara av samma längd som nospartiet, men lätt konvex 
och med en uttalad nackknöl.

Stopet ska vara lätt markerat.

Nostryffeln ska vara svart eller brun, i enlighet med pälsfärgen. Den 
ska vara stor och skjuta fram något framför överläppen. Näsbor-
rarna ska vara väl vidgade och rörliga.

Nospartiet ska vara väl utfyllt, djupt och något trubbigt. Nosryg-
gen ska vara rak. Områdena under ögonen ska vara väl utfyllda 
och fint utmejslade.

Överläppen ska vara tjock, aningen hängande och väl täcka 
underläppen. Underläppen ska vara ganska stram och till färgen 
harmoniera med pälsfärgen. Mungiporna ska vara välutvecklade 
och bilda tydligt veck.

Tänderna ska vara vita och ganska stora. Käkarna ska vara ganska 
breda med nästan parallella rader av premolarer och molarer, medan 
incisiverna ska sitta i lätt rundad båge. Bettet ska sluta naturligt 
i saxbett, tångbett är tillåtet. Full tanduppsättning är önskvärd 
men inte ett krav.

Kinderna ska vara ganska strama, utfyllda, synligt utmejslade under 
ögonen och mjukt övergå i skallen.

Ögonen ska vara mellanstora och inte alltför djupt liggande. De 
ska vara mandel- eller triangelformade och uppvisa ett vänligt 
uttryck. Ögonvita ska inte synas. Ögonfärgen ska gå från ljus till 
mörk hasselnötsbrun i enlighet med pälsfärgen. Ögonlocken ska 
vara ganska tjocka och ligga an väl mot ögongloberna.

Öronen ska vara hängöron, inte vara alltför breda i ansättningen 
(vilken är parallell med skallens överlinje) och ligga tätt intill 
kinderna. Spetsen på örat når vanligtvis till nostryffeln. Öronan-
sättningen ska vara i linje med den yttre ögonvrån eller aningen 
högre. Öronlapparna blir något bredare efter ansättningen, för att 
sedan avsmalna mot den mjukt avrundade örontippen. De täcks 
av ganska lång päls som bildar fransar. När hunden arbetar eller 
är uppmärksam ska öronen vara rörliga och bäras något högre.

Halsen ska vara av medellängd, välmusklad, oval i genomskärning 



Kropp

Överlinje

Manke

Rygg

Ländparti

Kors

Bröstkorg

Underlinje och buk

Svans

Extremiteter

Framställ

Helhet

Skulderblad

Överarm

Armbåge

och väl ansatt i bröstkorgen. Halsens överlinje förlängs av manken. 
Halsens hud ska vara stram och varken bilda veck eller haklapp.

Överlinjen ska vara jämn, varken bruten eller rundad.

Manken skall vara tydligt markerad, men mjukt övergå i såväl hals 
som rygg. Hos hanar är manken högre och mer uttalad.

Ryggen skall vara rak, varken sänkt eller välvd. Den ska vara täm-
ligen bred och välmusklad.

Ländpartiet ska vara brett, välmusklat och av medellängd. Aningen 
välvt ländparti är tillåtet. Hos äldre, aktivt jagande hundar kan 
ryggen vara något nedsjunken.

Korset ska vara tämligen brett och muskulöst, rakt eller väldigt 
mjukt sluttande mot svansansättningen.

Bröstkorgen ska vara djup och kan hos äldre hundar ofta nå ned-
anför armbågarna. Bringan är tämligen lång och sträcker sig synligt 
bakåt på kroppen. Den är rymlig med välvda revben. Kroppsläng-
den kommer sig tack vare längden på bröstkorgen.

Underlinjen ska vara endast svagt uppdragen, med flankerna 
utfyllda och ganska korta.

Svansen ska vara av medellängd, inte alltför högt ansatt och nå till 
åtminstone hasleden. Den är täckt av ganska tät päls och har ofta 
en ljus svanstipp, så kallad ”tracer”. Mot slutet finns en plym med 
sparsamma och inte alltför långa fransar. I vila ska svansen bäras lågt 
med lätt böj uppåt. I rörelse kan den bäras något ovanför rygglinjen.

Framifrån sett är framstället rakt och parallellt. Avståndet från 
armbågen till marken motsvarar halva mankhöjden.

Skulderbladen ska vara ganska korta och snedställda, välmusklade 
och ligga an tätt mot kroppen. Vinkeln mellan skuldra och överarm 
ska inte vara särskilt öppen. 

Överarmarna ska vara av ungefär samma längd som skuldrorna, 
eller kortare och ska luta bakåt. Överarmarna ska tillsammans med 
skuldrorna mjukt ligga an mot bröstkorgens sidor.

Armbågarna ska fritt ligga an mot kroppen och varken vara utåt- 



Underarm

Handlov

Mellanhand

Framtassar

Bakställ

Helhet

Lår

Knäled

Underben

Has/hasled

Mellanfot

Baktassar

Rörelser

eller inåtvridna. De ska vara parallella med varandra och med 
kroppens medellinje och utgöra början till parallella underarmar.

Underarmarna ska vara raka, torra, med ganska stark benstomme, 
utan utbuktningar, ovala i genomskärning och längre än överar-
marna.

Handlovarna ska vara torra, kompakta och smidiga. De ska inte 
uppvisa någon deformation eller överdriven utbuktning.

Mellanhänderna ska vara torra, av en tjocklek som motsvarar 
handlov och underarm. Sedda från sidan ska de vara raka eller 
endast svagt snedställda.

Tårna ska vara ganska långa, elastiska och lite välvda med stora, 
tjocka och stadiga trampdynor. Klorna ska vara ganska tjocka, korta 
och matcha pälsfärgen. På tårna och mellan dessa ska pälsen vara 
längre och bilda så kallade ”tofflor”.

Bakifrån sett ska bakstället vara rakt och parallellt, med parallella 
linjer som förenar höftbenen med underbenen på vardera sidan 
om hunden. Sett från sidan har hunden sina välvinklade bakben 
något ”bakom sig”.

Låren ska inte vara alltför långa, de ska vara väl isär och mycket 
musklade.

Knälederna ska vara torra och uttalade, med markerade vinklar.

Underbenen ska vara av ungefär samma längd som låren, eller 
kortare. De ska vara välmusklade.

Hasorna ska vara välmarkerade, torra, utan utbuktningar och ha 
mycket uttalad vinkling.

Mellanfötterna ska vara av medellängd, torra, smidiga och elastiska. 
De ska vara lodräta mot marken.

Baktassarna ska vara kompakta och lätt ovalformade. Tårna ska vara 
kortare än på framtassarna, lite välvda och elastiska. Klorna ska 
vara tjocka, korta och matcha pälsfärgen. Trampdynorna ska vara 
stora, tjocka och stadiga, med längre päls mellan tårna.

Rörelserna ska i trav vara fria, rörliga i lederna, smidiga och paral-
lella. Extremiteterna ska röra sig fritt med tämligen långt steg utan 
att lyftas högt. Rörelserna ska vara ekonomiska. I arbete med jägare 
rör sig hunden lätt och snabbt, nära marken på böjda ben, hukande 
och sittande på marken, alternativt med plötsliga ändringar i rikt-
ning, stopp eller fjädrande hopp.



Hud

Päls

Pälsstruktur

Färg

Storlek/vikt

Mankhöjd

Vikt

Fel

Diskvalificerande fel

Nota bene

Testiklar

Huden ska inte vara alltför tjock. Den ska inte ha veck eller rynkor, 
eller bilda haklapp. Huden ska sitta stramt på kroppen och över 
hela ytan täckas av päls av olika längd. 

Pälsen ska vara av medellängd och ha underull. Den ska inte vara 
alltför lång på huvud eller kropp. Pälsen ska vara rak, mjuk och tålig 
mot väderleken. Den ska täcka hela kroppen. Längre päls bildar 
fransar på öronen, ytter- och baksida på extremiteterna, förbröstet, 
knäleden, bukens undersida och fanan på svansen. Pälsen ska inte 
uppvisa tendens till lockar eller vågor. 

Färgen är oftast skimmel med fläckar av olika storlek och form. 
Vanligast förekommande är leverbrunt (brun med brun nos) i olika 
ton; ibland svartskimmel. Individer med i huvudsak vit botten med 
bruna eller svarta fläckar och lätt skimmelfärg förekommer sällan 
men är ändå rastypiska. Hundar med ljus tanteckning förekommer 
också. Typiskt för rasen är förekomsten av vitt på svanstippen. 

Hanhund 43-48 cm ± 2 cm
Tik 39-44 cm ± 2 cm

12-26 kg

Varje avvikelse från standarden är fel och ska bedömas i förhållande 
till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa och 
välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga 

abnormiteter.
• Avsaknad av typ så som den är beskriven i standarden.

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk 
konstruktion skall användas till avel.

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och 
normalt belägna i pungen.
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Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och 
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med cirka 300 000 

medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi 
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den 

stora glädjen och nyttan med hund!

POSTADRESS  Box 771, 191 27 Sollentuna
BESÖKSADRESS  Rotebergsvägen 3, Sollentuna

TELEFONNUMMER  08-795 30 00
MEJLADRESS  kansli@skk.se

WEBBPLATS  www.skk.se

Stolt samarbetspartner sedan 1964


