
  FCI 235 תקן דני ענק
 : איתן הנדלתרגום לעברית

 
 08.10.2012: תאריך פירסום התקן המקורי

 
 .: כלב לוויה, שמירה והגנהתפקיד

 
ר שנאוצר, טיפוס מולוסרי, כלבי הרים ובקר שוויצריים וגזעים ’פינצ, טיפוס 2: קבוצה FCIסיווג 

 טיפוס מולוסר מטיפוס מאסטיף 2.1אחרים, חלק 
 .אינו חייב במבחן עבודה

 
” בולנבייסר”: מי שאינו מכיר את הדני הענק של ימינו, חייב להתבונן בתקציר תולדות הגזע

)בולדוג( ובכלב הציד לחזירי בר שניצבו בין המסטיף החסון מהטיפוס האנגלי, לבין הגרייהאונד 
וחזק ולוא דווקא הובנה בעבר כמתארת טיפוס של כלב גדול ” דוגה“המהיר והשימושי. המונח 

שמות אחדים המתארים גודל וצבע בעיקר כמו; ” דוגה“מגזע מסויים. מאוחר יותר הוצמדו למונח 
אולמר דוגה, דוגה אנגלי, דני ענק, הצטרודה )כלב ציד(, סאופקר )מוצא חזירים( ודוגה גדול. 

ליטה ר בודינוס. הועדה הח”מגדלים ושופטים כשבראשם ד 7התכנסה ועדה של  1878בשנת 
דני ענק(. כך הונח היסוד  -)דוגה גרמנית ” דוייטשה דוגה“לאחד את כל השמות תחת השם 
במסגרת תערוכה בברלין הוצג התקן הראשון. תקן זה  1880לגידול כגזע גרמני נפרד. בשנת 

ה  ( ועודכן עם השנים. התקן העדכני עומד בדרישות1888י המועדון הגרמני הרשום )”טופח ע
FCI . 

 
: הדני הענק בהופעתו האצילית משלב גוף חסון בנוי לתלפיות, עם גאווה, עוצמה כלליתהופעה 

ואלגנטיות. המזיגה של מבנה גופו העוצמתי והאצילות ההרמונית של הופעתו באה לידי ביטוי 
בקוי מתאר פרופורציונאליים ובמיוחד בראש מלא הבעה. כפסל אצילי, לעולם אינו גס או קל מדי 

ם באיזונו ותמיד עם מאפייני מגדר ברורים הדני הענק שובה כל עין וללא ספק הוא במבנהו. מושל
 .האפולו של כל גזעי הכלבים

 
מעט ריבועי, ובמיוחד בזכרים. נקבות יכולות להיות ארוכות מעט : מבנהו כפרופורציות חשובות

 .יותר
 

בוטח, חסר פחד, בן  -: ידידותי, מסור ואוהב לבעליו, חשדן לזרים. האופי הדרושאופי והתנהגות
  .לוויה קל לאילוף וצייתן, עם סף גרוי גבוה ולא אגרסיבי

 
הרמוני בגודלו להופעה הכללית. ארוך, צר מובחן ומלא הבעה. לעולם לא בצורת טריז. : ראש

מגולף בעדינות במיוחד מתחת לעיניים. המרחק מקצה האף עד סף המצח, ומסף המצח לעצם 
ריך להיות שווה ככל האפשר. קוי המתאר העליונים של הגולגולת הקדקד המודגשת קלות, צ

 :מקבילים. במבט מלפנים הראש צר, גשר האף רחב ככל האפשר. האזור הגולגלתי -והזרבובית 
 .גולגולת: אזור קשת העול מפותח היטב אך לא בולט

 .סף מצח: מובחן בבירור
 

עם נחיריים רחבים. חייב להיות שחור אף: מפותח היטב, יותר רחב מאשר עגול  : אזור הפנים
)שחור עם כתמי ורוד( או אף ” אף פרפר“מלבד בהרליקווינים. בהרליקווינים, רצוי אף שחור אך 

 .בצבע הבשר מתקבל. בכלבים כחולים צבע האף שחור דהוי
זרבובית: עמוקה ומלבנית ככל האפשר. גשר האף אסור שיהיה שקוע )כקערה( או מקומר )אף 

  .)אף נשרי(” נופל למטה“ רומי( או



 
: זויות הפה מובחנות היטב. השפתיים אינן הדוקות או עודפות ותלויות מדי או מגולגלות שפתיים

פנימה. השפתיים כהות. בהרליקווינים שפתיים לא כהות לחלוטין או עם אזורים בצבע הבשר, 
 .נסבלים

 
שיניים לפי  42ק ושלם ): מלתעות רחבות ומפותחות היטב. מנשך מספריים חזמנשך משנן

 .הנוסחה הדנטלית(
מ ראשונים בלסת התחתונה( מאוד לא ”פ 2כל סטייה ממנשך מספריים ומשנן מלאים )למעט 

 .רצויים
 

 .: משורטטות אך לא בולטותלחיים
 

: שקדיות, בגודל בינוני עם הבעה עירנית, חמה, ידידותית, ואינטילגנטית. עפעפיים עיניים
מוקמות במרחק רב מדי האחת מהשניה או באלכסון. כהות ככל האפשר, צמודים. העיניים לא מ

עיניים בהירות או בצבע העינבר אינן רצויות. בכלבים כחולים צבע עיניים מעט בהיר יותר מותר. 
 .בכלבי הרלקווין, עיניים בהירות )בצבע כחול( או בצבעים שונים, מותרים

 
מעל קו הגולגולת או תלויות נמוך מדי. גודלן  : טבעיות, ממוקמות גבוה. אך לא מורמותאזניים

 .בינוני וחלקן הקדמי צמוד ללחיים אך לא שטוחות לגמרי או בולטות לצידי הראש
 

: ארוך, יבש ושרירי ולעולם לא קצר או עבה. נטוע היטב במיקומו, מקושת היטב ונעשה צוואר
נים אך לעולם לא צוואר מעט צר יותר כשמתמזג עם הגולגולת. נישא זקוף עם נטיה קלה לפ

 .היוצר קו ישר עם הכתף. פימה או עור עודף מאוד לא רצויים
 

  גוף
 .: הנקודה הגבוהה בגופו החסון. נוצרת בין להב הכתף וחוליות עמוד השדרהשכמה

גב: קצר ויציב, כמעט אופקי לקרקע וזורם בשיפוע בלתי מורגש כמעט לכוון החלק האחורי. 
 .לעולם, הגב אינו ארוך והקו העליון אינו עולה לכוון המותנית

 
 .: מעוגלות מעט, רחבות ומאוד שריריותמותניים

 
עימו.  : רחבה, שרירית ביותר. משתפלת במתינות מעצם האגן אל בסיס הזנב ומתמזגתמותנית

 .המותנית אסור לה שתהיה תלולה מדי או שטוחה לגמרי
 

: מגיע עד למרפקים. צלעות מפותחות היטב, פרושות היטב גם לאחור. אסור שבית החזה חזה
יהיה חביתי או שטוח. החזה ברוחב ובעומק טובים ואסור לו להראות שטוח צדדים או רדוד. חזה 

 .ריכה להיות בולטת מדי לפניםקדמי מובחן היטב אך עצם החזה הקדמי לא צ
 

: אסוף היטב לכוון החלק האחורי, יוצר עקומה נאה עם חלקו התחתון של בית קו תחתון ובטן
 .הצלעות. לא רצוי שנקבות לאחר המלטה יציגו קו תחתון רפוי לאחר שסיימו את ההנקה

סו. לא גבוה או זנב: מגיע עד לקרסוליים. אסור שיהיה ארוך או קצר מדי ממוקם גבוה ורחב בבסי
נמוך מדי. לא עבה מדי הולך ומתחדד לקראת קצהו. במנוחה, תלוי ויוצר עקומה טבעית קלה. 

הזנב נישא בצורת סיף אך לא באופן בולט מעל לקו הגב, אסור  -כשהכלב נדרך או שהוא בתנועה
כמו גם זנב הנישא לאחד  לעולם שינשא מעל לקו הגב. זנב בצורת קרס או זנב מסולסל 

 .הצדדים מאוד לא רצוי. שיער סמור על הזנב אינו רצוימ



בצורה מספקת, שריריות עם : גפיים קדמיות: התרשמות כללית: צריכות להיות מזוותות גפיים
  ה.עצם חזק

 
מעלות עם  110-100: שרירית בחוזקה. להב הכתף ארוכה ואלכסונית יוצרת זוית של כתף

 .הזרוע
 

 .וצמודה היטב ותר מלהב הכתף: חזקה ושרירית, ארוכה מעט יזרוע
 

 .: לא מסובב פנימה או החוצהמרפק
 

 .: חזקה ושרירית. במבט מהצד או מלפנים ישרה לגמרי וניצבת אנכיתאמה
 

 .: חזק, יציב בולט רק מעט ממבנה האמהמפרק הפיסה
 

  .: חזקות וישרות במבט מלפנים. במבט מהצד כמעט ולא נוטות קדימהפיסות
 

מקושתות היטב עם אצבעות אסופות )כפות חתול(. ציפורניים קצרות, : עגולות, כפות קדמיות
 .חזקות וכהות ככל שאפשר

 
: השלד כולו מכוסה בשרירים חזקים הגורמים למותנית, לאגן התרשמות כללית: גפיים אחוריות

ולירך להראות רחבים ומעוגלים. הגפיים אחוריות חזקות, מזוותות היטב ובמבט מאחור מקבילות 
 .ם הקדמיותלגפיי

 
  .: ארוכה, רחבה ושרירית מאודירך

 
 .: חזקה ממוקמת כמעט במאונך למפרק הירךברך

 
 .: שרירית מאוד, ארוכה וכמעט שווה באורכה לירךשוק

 
 .: חזקים ויציבים לא פונים פנימה או החוצהעקבים

 
 .: קצרות, חזקות וניצבות כמעט במאונך לקרקעאחוריות פיסות

 
קושתות היטב עם אצבעות אסופות )כפות חתול(. ציפורניים קצרות, : עגולות, מכפות אחוריות

 .חזקות וכהות ככל שאפשר
 

: הרמונית, ללא מאמץ מכסה שטח ומעט קפיצית. לעולם לא בצעד קצר או בתנועת פייס. תנועה
במבט מלפנים ומאחור הגפיים חייבות להקביל ותמיד מתוזמנות היטב בין הגפיים הקדמיות 

  ות.והאחורי
 

: מותאם והדוק היטב. בצבעים האחידים עם פיגמנטציה טובה. בהרלקווין הפיגמנטציה עור
 .בהתאמה לצורת הכיתום

 
 .: מבהיקה, קצרה, צפופה, חלקה ומונחת בצמוד לעורפרווה

 .הפרווה לעולם ללא פרווה תחתית
 



 .זהוב ומנומר, הרלקווין ושחור וצבע כחול-: הדני הענק מחולק לשלוש קבוצות צבעצבע

 מזהוב בהיר ועד זהוב עמוק. מסכה שחורה רצויה. לעולם לא זהוב אפרפר, זהוב זהוב :
 "מפוייח".  כחלחל או גוון

 .ללא כתמים לבנים

 וברורים ככל  : צבע הבסיס מזהוב בהיר ועד זהוב עמוק עם פסים כהים אחידיםמנומר
  ם. האפשר ומקבילים לצלעות. מסכה שחורה רצויה. לעולם ללא סימני נימור דהויי

 .ללא כתמים לבנים

 מועדף לבן נקי מנתזים.  -: )רקע לבן עם כתמים ונתזים שחורים( צבע הבסיס לבן הרלקווין
ו לחום כתמים שחורים טהורים ברורים ומפוזרים היטב על כל הגוף. כתמים הנוטים לאפור א

אינו ” גראו טייגר”על גווניהם אינם רצויים כמו גם נתזים אפורים כחולים בשטח הלבן. צבע ה
 .רצוי אך לא יפסל

 בצורה זו הצבע ”(. מנטל טייגר)“: שחור עמוק, סימונים לבנים מותרים. כולל גלימה שחור
הבטן, הזרבובית, הגרון, החזה  -השחור מכסה על הגוף כגלימה ואילו חלקו התחתון 

הרגליים וקצה הזנב נותרים לבנים. בצבע זה נכללים כלבים להם צבע הבסיס לבן וטלאים 
כלבים מטולאים(. הצבע השחור אסור  -” פלטן הונד)“שחורים גדולים מכסים את הגוף 

  ל.שיהיה עם רמיזות לגווני זהוב חום או כחו

 מותרים. לעולם לא עם : צבע פלדה כחול מתכתי. סימנים לבנים על חזה ורגליים כחול
 .רמיזות לגווני זהוב חום או כחול

 
 :גודל ומשקל

  .מ”ס 90מ ולא מעל ”ס 80: זכרים מינימום גובה
 .מ”ס 84מ ולא מעל ”ס 72נקבות מינימום          

 
: כל סטיה מהנקודות המפורטות להלן צריכה להחשב כשגיאה ולהישקל על פי מידת שגיאות

 ., והשפעתה על בריאותו וטובתו של הכלבחומרתה ביחס ישיר לדרגתה
 

 סף מצח לא מספק 

 בין החותכות של הלסת התחתונה  תשפה מגולגלת פנימה )השפה העליונה נצבט
  (לעליונה

 תקין, שיניים קטנות מדי, נשאר ך מיקום לא סדיר של חלק מהחותכות כל עוד המנש
 .מנשך צבת חלקי

 מדי עיניים בולטות או שקועות. 

 כתפיים חופשיות, כבדות או שלהב השכמה ישרה מדי 

 מרפקים חפשיים 

 מפרק הפיסה מכופף, מוגדל או  (Knukling over) 

 פיסות חלשות במופגן, משתפלות או ישרות מדי 

 גפיים אחוריות מזוותות פחות או יותר מדי 

 מפרקי העקב פתוחים, מוגדלים או לא יציבים 

 ם צמודים, אצבעות מיותרותעקבי פרה, עקבי 

 כפות פרושות או ארוכות 
 

  



 :שגיאות חמורות

 חסר ביטחון עצמי, ביישן, עצבני 

  שרירי לחיים בולטים מדי”, תפוחית“גולגולת 

 עפעפיים רפויים, הלחמית נראית בעדן. 

 גב שקוע או קמור 

 מותנית תלולה מדי 

 תנועה מתמדת בפייס 

 זנב שנפגע ונוצרה התעבות בסמוך לקצהו, זנב חתוך 
 

 :שגיאות פוסלות

 ביישן או תוקפן 

 כל כלב המראה תכונות או התנהגות לא נורמאלית יפסל 

 נושך מתוך פחד, קל להתסיסו 

 אף בצבע הכבד או אף מפוצל 

 תונהמ בלסת תח”פ 2למעט  מנשך אפי, סנטרי או מעוות, מנשך צבת, חוסר בשיניים 

 אקטרופיון, אנטרופיון או מקרובלפריה 

 עין בהירה (wall eye) הצבעים האחידים למעט  או עיניים בצבעים שונים בכל
 בהרלקווינים

 )זנב שבור )חוליות הזנב פגומות 

 כחול כסוף או צבע האיזבלה בכלבים זהובים או מנומרים 

 כסינור, קולר, גרביים או על ל הראש, כלבים זהובים, מנומרים או כחולים עם צבע לבן ע
 קצה הזנב

 פורצלן טייגר( לבן עם צבע חום ) כלבי הרלקווין שהכתמים שלהם בצבעי חום או כחול
 .זהוב

 )אלבינו )ללא פיגמנטציה 

 כלבים חרשים 

 מתחת לגודל המינימלי 
 

 אשכים נורמאלים בשק האשכים. : לזכרים צריכים להיות שני הערה
 


