
 

 

 

 

 

Ras specifik avelsstrategi 

RAS 

FÖR 

Gonczy Polski 

SRfv Svenska rasklubben för övriga vildsvinshundar 

Specialklubb SSDV (Svenska specialklubben för drivande vildsvinshundar) 

 

 

 



 

 

Historik 

Redan på 1200-talet finns jakt på storvilt med stövare beskrivet i polsk 

litteratur. Hundarna var värdefulla som hjälpmedel till jägarna i de djupa 

skogarna. På 1600-talet fanns minst två typer av polska stövare; en tyngre 

variant, den polska bracken och en lättare, den polska stövaren. Den 

berömde polske kynologen Jozef Pawuslewicz, som jagade i Podkarpacie-

området, var engagerad i utvecklingen av rasen och skrev den första ras 

standarden. Tack vare honom, blev de första hundarna officiellt registrerade i 

den Polska Kennelklubben. 

Jakthund för jakt på vildsvin och hjort. Används ibland även till jakt på räv 

och hare i bergen i södra Polen. Under jakten ger den skall med en 

karakteristisk melodi i olika tonlägen, högre för tikar. 

Gonczy Polski har en stabil mentalitet och är vänlig. Den är mycket modig och 

kan även uppvisa oförskräckthet. Den anses intelligent och är lättlärd och är 

inte aggressiv, men förhåller sig avvaktande mot främmande. Till dess 

kvaliteter som jakthund måste läggas att den är en utmärkt vakthund. 

Rasen erkändes av FCI år 2006. 

Den första individen som registrerades i Sverige var tiken Litwa Ziebowe 

Wzgorze S69667/2007. Ägare Jacek Skarbinski. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nulägesbeskrivning i Sverige de senaste tio åren, antal registreringar 

  Antal reg/år    2007    2009    2010    2011    2012  

Tikar (varav importer)      1    ( 1)     0       1    ( 1)     2    ( 2)     0    

Hanar (varav importer)      0       1    ( 1)     1    ( 1)     0       4    ( 4)  

Totalt      1    ( 1)     1    ( 1)     2    ( 2)     2    ( 2)     4    ( 4)  

 

   

  

  

 

 

 

 

Avelsdata; prov- utställningsresultat, veterinärdata, inavelsgrad 

Anlagsprov hägntest (SKK) 2011-2016 . 13 prov varav 8 godkända. 

Vildsvinsprov för drivande vildsvinshundar (SSDV) Två startande två andra 

pris. 

Viltspårprov: 2008-2016 (SKK) 

  2013    2014    2015    2016  

   8    ( 4)     6    ( 6)     19    ( 13)     7    ( 4)  

   11    ( 4)     9    ( 8)     10    ( 8)     16    ( 9)  

   19    ( 8)     15    ( 14)     29    ( 21)     23    ( 13)  



Anlagsklass 15 starter, 13 godkända. 

Öppenklass, 25 starter, 22 första pris, 3 tredje pris. 

Utställning: 2007-2016 

Nationell/Internationell Totalt 105 startande           

 89 Excellent/1: a pris,  

10 Very Good/2: a pris, 

1 Good,  

5 Diskvalificerade. 

 

Veterinärdata  

Diagnos 2013 2015 

HD grad A 1  (100,0 %) 
  

HD grad B 
    

HD grad C 
  

1  (100,0 %) 

HD grad D 
    

HD grad E 
    

Totalt antal undersökta   1 
 

1 
 

Snittålder för undersökning (månader)   18 
 
14 

 
Antal födda 11 

 
18 

 
 

Ögon 

Diagnos 2013 

UA 
  

Diagnos 1  (100,0 %) 

Totalt antal undersökta   1 
 

Antal födda 11 
 

 

ED 
Diagnos 2013 2015 

ED ua (0) 1  (100,0 %) 1  (100,0 %) 

ED grad 1 
    

ED grad 2 
    

ED grad 3 
    

Totalt antal undersökta   1 
 

1 
 

Snittålder för undersökning (månader)   18 
 
14 

 
Antal födda 11 

 
18 

 

 

Inget oroande finns registrerat 2017-03-15 

http://hundar.skk.se/avelsdata/Flikar.aspx?sida=Ras_info&id=681#bmOgon


 

Inavelsgrad  

Svenskfödda 

 
  2008  

  2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016  

Inavelsgrad     -   -   -   -   0,8 %   -   1,2 %   0 %  

 

Importer 

Osäker på grund av varierande stamtavlor, vad det beträffar antal kända led i 

tidigare parningar. 

 

Övrigt, ev. mål och strategier 

Under de kommande åren skall rasklubben:  

Främja rasens avel i Sverige med fokus på friska, exteriört korrekta och 

mentalt sunda individer med goda jaktegenskaper.  

 Detta skall ske genom att påverka klubbens medlemmar att meritera sina 

hundar dels genom anlagstester och jaktprov mm. Även att göra hundarna 

rådjursrena vilket främjar jakten och hunden.  

Att få fler att ställa ut sin hund för exteriör bedömning vilket är viktigt på 

många sätt och är en del av avelsarbetet. Verka för att inavelsgraden skall 

vara på en acceptabelnivå. Max 2,5 % på en fem leds stamtavla, och bara 

tillåtas att öka med 0,5 % per led. Således bör den även minska med 0,5 % där 

antal kompletta led minskar i stamtavlan. 

 Identifiera önskvärda och icke önskvärda egenskaper hos de individer som 

har importerats till Sverige, vilka utgör vår presumtiva avels bas. 

Nulägesbeskrivning i Europa  

Gonczy Polski har de senaste åren ökat i popularitet i ett flertal länder såsom 

Tyskland, Frankrike, Nederländerna osv. I rasens hemland Polen har det 

nästan blivit tre gånger fler individer de senaste fem åren.  



De flesta valpkullarna som föds är nästan uteslutande Polskfödda eller 

parade i Polen.  Endast sporadisk avel förekommer i liten skala utanför Polen. 

 

Göteborg 2017-03-15 

 

Jacek Skarbinski   Bertil Karlsson 

Ordförande SRfV   Avelsfunktionär 


