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CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE CINOFILIA
Filiada  à Fédération Cynologique Internationale

TRADUÇÃO:  Claudio Nazaretian Rossi.

PAÍS DE ORIGEM:  Polônia.

DATA DE PUBLICAÇÃO DO PADRÃO OFICIAL VÁLIDO:  08.06.1998.

UTILIZAÇÃO: Pastoreio e de guarda. Sua atitude imponente e aparência bela
fazem dele um ótimo cão de companhia.

CLASSIFICAÇÃO F.C.I.: Grupo 1 - Cães Pastores e Boiadeiros (Exceto
Boiadeiros Suíços).
Seção 1 - Cães Pastores.
Sem prova de trabalho.

Sergio Meira Lopes de Castro
Presidente da CBKC

Roberto Cláudio Frota Bezerra
Presidente do Conselho Cinotécnico

Atualizado em: 10 de outubro de 2017.

 Importante:  Essa tradução é apenas para gerar uma facilidade aos interessados
que não dominam os idiomas oficiais da FCI.
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PASTOR POLONÊS DE TATRA
(Polski Owczarek Podhalanski)

APARÊNCIA GERAL: De construção forte e compacta, dando a impressão de
vigor e mobilidade.

PROPORÇÕES IMPORTANTES: De formato retangular, o comprimento do corpo
dos machos sendo um pouco menor que o das fêmeas.

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: Temperamento calmo, inteligente
e alerta.

CABEÇA: Magra, em boa proporção com o corpo, portada à altura média tanto
parada quanto em movimento.

REGIÃO CRANIANA
Crânio: Visto de perfil é ligeiramente arredondado; o sulco frontal é raso.

Stop: Distintamente marcado, mas sem quebra abrupta.

REGIÃO FACIAL
Trufa: Preta, de tamanho médio, com as narinas bem abertas.

Focinho: Forte, afinando gradualmente; seu comprimento é ligeiramente maior ou
igual ao comprimento do crânio. A ponte nasal é ampla.

Lábios: Desejavelmente tensos e bem ajustados; as bordas dos lábios devem ser
pretas.

Dentes: Fortes, regularmente inseridos. Mordedura em tesoura, mordedura em torquês
é aceita.

Olhos: De tamanho médio, expressivos, inseridos ligeiramente oblíquos; a íris é
marrom escura; as rimas palpebrais são escuras.
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Orelhas: Inseridas na altura do ângulo externo dos olhos ou um pouco acima, de
comprimento médio, de preferência grossas, triangulares, com boa cobertura de pelos;
a borda frontal da orelha está em ligeiro contato com a cabeça; aurículas móveis.

PESCOÇO: De comprimento moderado, musculoso, sem qualquer barbela, com
uma juba abundante; a linha superior do pescoço é mais alta que a linha superior do
tronco.

TRONCO: Longo e forte.

Cernelha: Distintamente marcada, ampla.

Dorso: Nivelado, amplo.

Lombo: Amplo, bem acoplado.

Peito: Profundo.

Costelas: Oblíquas, de preferência planas.

Ventre: Ligeiramente esgalgado.

CAUDA: Inserida não muito alta, portada abaixo da linha superior; quando excitada,
portada acima da linha superior, mas não curvada; em suspensão, ela alcança o
jarrete; a ponta da cauda deve ser ligeiramente curvada.

MEMBROS
ANTERIORES
Aparência geral: Patas anteriores musculosas, com bastante osso, mas não muito
pesada; vistos de frente são retos e paralelos.

Ombros: Ligeiramente inclinados, bem adaptados ao tronco.

Metacarpos: Ligeiramente inclinados para trás.

Patas anteriores: Compactas, de formato oval, relativamente como um grande punho.
Com pelos entre os dedos. Almofadas fortes, duras e escuras; unhas fortes, rombas
e escuras.
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POSTERIORES
Aparência geral: Vistos por trás, as pernas posteriores são verticais; vistas de lado,
são ligeiramente posicionadas para trás, moderadamente anguladas.

Jarretes: Vistos de perfil, são verticais.

Patas posteriores: Como as patas anteriores.

PELAGEM
Pelo: Na cabeça, focinho, parte frontal das patas anteriores e nas patas anteriores dos
jarretes para baixo é curto e denso. O pescoço e o corpo são cobertos por um pelo
longo, grosso, reto ou ligeiramente ondulado; duro ao toque. Subpelo profuso. Um
farto colar de pelos no pescoço; as coxas são cobertas por um pelo longo e profuso;
na cauda o pelo também é profuso, formando uma bandeira.

Cor: Uniformemente branco; pequenas marcas de cor creme são indesejáveis.

TAMANHO
Altura na cernelha: Para machos:   65–70 cm.

Para fêmeas:    60–65 cm.

FALTAS: Qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como
falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade e seus efeitos na saúde e bem
estar do cão.

• Sulco frontal distintamente marcado.
• Pobre pigmentação da trufa, pálpebras e lábios.
• Olhos claros (chamado “olho de urso”).
• Entrópio.
• Orelhas inseridas altas, direcionadas para trás ou cortadas.
• Falta de pelo entre os dedos.
• Falta de um colar de pelos no pescoço, falta de franja nas pernas.

FALTAS DESQUALIFICANTES

• Agressividade ou timidez excessiva.

• Todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento
deve ser desqualificado.
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• “Stop” muito raso.
• Focinho pontudo.
• Graves faltas dentárias.
• Prognatismo superior (retrognatismo) ou inferior.
• Ectrópio.
• Pelo encaracolado ou prateado.
• Falta de subpelo.
• Pelagem com manchas coloridas.
• Caráter nervoso.

NOTAS:
• Os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem

descidos e acomodados na bolsa escrotal.

• Somente os cães clinicamente e funcionalmente saudáveis e com conformação
típica da raça deveriam ser usados para a reprodução.
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ASPECTOS  ANATÔMICOS
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