Ogar Polski
Oorspronkelijk doel
Lopende hond. In het verleden werden de Poolse Brakken voornamelijk voor de jacht hazen, vossen,
herten en wilde zwijnen gebruikt en tijdens het eenden Jachtseizoen voor het vinden van eenden in het
riet. Tegenwoordig, sinds het jagen op hazen met honden in Polen is verboden (afgezien van de
berggebieden), worden de Poolse brakken alleen voor de jacht op wilde zwijnen en vossen door het
hele land gebruikt.
Beknopte geschiedenis
De Ogar Polski is een al lang gevestigd Pools ras. De eerste berichten over de jacht
met honden is te vinden in de 11e eeuw. In kronieken van 14e eeuw wordt vermeld dat Ogar-honden
specifiek voor de koninklijke jacht werden gefokt. De oorsprong van het woord Ogar is niet duidelijk.
Poolse honden werden al in de 19e eeuw tentoongesteld. Polen was in die tijd een bezet land en de
Poolse brakken werden gehouden in de kennels van Poolse adellijke huizen, die zich op het
grondgebied van het aangrenzende Rusland bevonden.
Na de Tweede Wereldoorlog had Polen de oostelijke grenslanden verloren samen met het grootste
deel van de Poolse brakken. Er waren praktisch geen Poolse honden meer binnen de nieuwe grenzen
van het land. Kolonel Piotr Kartawik importeerde de eerste vier Poolse honden van zijn thuisland (het
huidige staatsgebied van Wit-Rusland) en vestigde de eerste Poolse Brakkenkennel met de
kennelnaam 'z Kresow'. In 1964 schreef ingenieur Jerzy Dylewski de eerste standaard voor de Poolse
brak op basis van Kartawik's 'z Kresows honden. Deze standaard is aangenomen op 15 november 1966
ingeschreven onder nummer 52 in het FCI register.
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Afbeelding FCI Rasstandaard

Uiterlijk volgens rasstandaard (FCI-052)
Middelgrote lopende hond met een gespierd en
zwaar postuur, die meer geschikt is voor
uithoudingsvermogen en niet voor snelheid.

Oorspronkelijk doel in relatie tot het uiterlijk
Lopende hond die luid jaagt en een exterieur heeft
geschikt voor het Poolse klimaat.

Huidig uiterlijk
Vrijwel onveranderd t.o.v. de oorspronkelijke honden.
Gedrag volgens rasstandaard
De Poolse brak jaagt, zoals alle lopende honden,
op het verse spoor van wild met luid geblaf. De
stem is dieper bij reuen en hoger bij teven. Het
geblaf wordt door de jagers "luid geven"
genoemd en de luidruchtige achtervolging van
de hond staat bekend als "de achtervolging'.
Deze uitstekende jachthond is ook een
voorbeeldige gezinshond, makkelijk te houden,
onderdanig aan familieleden en aan vreemden
wantrouwend.

Oorspronkelijk doel in relatie met gedrag
Vasthoudende brak, sterk gebouwd, trouw.

Huidig gedrag
De Ogar Polski is een typische jachthond, die kan werken als vriend en bewaker, zolang we hem
voldoende fysieke activiteit bieden. Hij is erg waakzaam en als hij gealarmeerd is, waarschuwt hij de
huisbewoners met luid geblaf. Is niet agressief. Hij heeft veel contact nodig met een verzorger aan wie
hij toegewijd en gehoorzaam is. Kan goed overweg met alle leden van het huishouden, ook de
jongste. Kan goed met andere dieren in het gezin.
Gezondheid *1
Zoals bij ieder levend wezen komen er bij de hond ziektes voor, de rasvereniging is bezig met de
gezondheid van dit ras. Er vindt op dit moment geen monitoring plaats van erfelijke gebreken en
ziektes. Het verdient aanbeveling de fokdieren te controleren op HD, ED en ECVO oogonderzoek.
Overige/Aandachtspunten
--*1 Deze opsomming is niet volledig. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.licg.nl waar alle voorkomende ziekten
en erfelijke afwijkingen zijn opgenomen en kort beschreven. Het LICG is een onafhankelijke organisatie over het verantwoord
kopen en houden van huisdieren.
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