Gruppe: 2
FCI rasenr: 346
FCI dato: 04.06.2001
NKK dato: 19.12.2014

PRESA CANARIO

Nordisk Kennel Union
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Ìslands
Norsk Kennel Klub
Svenska Kennelklubben
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben

Norsk Kennel Klub

2

GRUPPE:
FCIs RASENR.:

2
346

Original: 04.06.2001
Revidert: 03.10.2007 GB
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CANARIO

Spania

Kort historikk

Molosser som stammer fra Tenerife og Gran Canaria. Antas
å være resultat av krysning mellom en forhistorisk, innfødt
hund og importerte molossere. Krysningen resulterte i
middels store mastiffer, brindle eller fawn med hvite
tegninger, med typiske molosser-trekk, men likevel smidig og
kraftfull, robust, livlig og trofast. Antallet økte på 16- og 17hundretallet. De nevnes i flere skrifter hvor de beskrives som
vakthunder og vokterhunder for kveg.

Helhetsinntrykk:

Middels stor molosser med rett profil og sort maske. Robust
og velproporsjonert. Kroppen lengre enn mankehøyden,
spesielt merkbart hos tispene.

Viktige
proporsjoner:

Skalle : snute = 6:4
Skallebredde : hodets totale lengde = 3:5.

Adferd/
temperament:

Gir et rolig inntrykk; oppmerksomt uttrykk. Spesielt velegnet
til å utføre vaktfunksjoner og har tradisjonelt brukt som
gjeterhund for kveg. Avbalansert temperament, stor selvtillit.
Lav og dyp bjeffing. Lydig og rolig med familien, meget lojal
overfor eier, men mistenksom overfor fremmede.
Uttrykket verdig, selvsikkert og noe distansert. Når
oppmerksom er holdningen bestemt med et våkent blikk.

Hode:

Massivt, kort og kompakt, dekket med smidig og løs hud.
Hodeformen kan virke noe avlang.

Skalle:

Lett avrundet i lengde og bredde, selv om pannen synes rett.
Bredden nesten lik lengden. Tydelige kinnbensbuer med
velutviklete kinn og kjevemuskulatur som ikke skal være
markert, dekket med løs hud. Bare lett markert nakkeknøl.

Stopp:

Tydelig markert, men ikke overdrevet. Tydelig pannefure på
ca 2/3 av skallen. Skallen og neseryggens plan parallelle eller
bare lett divergerende.

Nesebrusk:

Bred, kraftig sortpigmentert, i linje med neseryggen.
Snutespissen noe bak overleppenes fremre del. Store
nesebor for å lette pustingen.
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Snuteparti:

Kortere enn skallen. Normalt ca 40% av hodets totale lengde.
Bredden 2/3 av skallen. Meget bred ved basen, noe
avsmalende mot snuten. Neseryggen flat og rett uten rynker.

Lepper:

Overleppene hengende, men ikke overdrevne. Sett forfra
møtes over- og underlepper som en omvendt V. Leppenes
innsider mørk pigmenterte.

Kjever/tenner:

Saksebitt eller lett underbitt. Tangbitt tillatt, men ikke ønskelig
pga slitasje. Lett underbitt tillatt. Bredt ansatte hjørnetenner,
kraftige og sterke tenner. Store molarer, små fortenner,
velutviklede hjørnetenner.

Øyne:

Lett ovale, middelstore til store. Mørkebrune til mellombrune
avhengig av pelsfargen, aldri lyse. Ansatt med god avstand,
verken innsunkne eller utstående. Øyelokksranden mørk og
godt tilliggende, aldri hengende.

Ører:

Middels store, bredt ansatte, dekket av kort og fin pels.
Hengeører eller rosenører. Ansatt noe høyere enn øyelinjen.
Høyt og tett ansatte ører utypisk. Tradisjonelt kupert* og
stående.

Hals:

Kortere enn hodelengden. Løs halshud på undersiden som
danner en lett hudfold. Sterk og rett, nesten sylindrisk og
muskuløs.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Velvinklet med kraftig benstamme og god muskulatur.

Skulder:

Godt tilbakelagt.

Overarm:

Velvinklet.

Albue:

Ikke for tett mot brystkassen eller utoverdreid. Markavstanden 50% av mankehøyden, litt mindre for tisper.

Underarm:

Rett.

Mellomhånd:

Sterk, lett skråstilt.

Poter:

Kattepoter med runde tær, ikke for tett samlet. Velutviklet,
sorte tredeputer. Mørke klør, hvite klør uønsket, men
forekommer hos hunder med lysere pelsfarge.

Kropp:

Lang, bred og dyp. Lengre enn mankehøyden, mest tydelig
hos tisper. Flankene bare lett markerte.
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Overlinje:

Rett og jevn, omgitt av velutviklet, men knapt synlig
muskulatur. Lett stigende fra manken til krysset. Krysset er 12 cm høyere enn manken. Svai overlinje eller karpelend
uakseptabelt.

Kryss

Middels lang, bred og rund, aldri så lang at bevegelsene
begrenses. Vanligvis bredere hos tisper.

Bryst:

Bredt og muskuløst. Rekker til albuene sett både forfra og fra
siden. Godt hvelvete ribben. Omkretsen vanligvis nesten en
og en halv gang mer enn mankehøyden.

Underlinje/buk:

Lett opptrukket, aldri hengende.

Hale:

Tykk ved ansatsen, avsmalnende mot tuppen. Rekker til
haseleddet, men ikke lengre. Middelshøyt ansatt. I bevegelse
heves som en sabel, men uten å rulles eller bøye seg over
ryggen. I hvile rett hengende med en lett bøy i tuppen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige og helt parallelle.

Lår:

Lange og meget muskuløse.

Knær:

Vinklingen moderat.

Haser:

Alltid lave.

Poter:

Som forpotene, men noe lengre.

Bevegelser:

Spenstige og raske og skal dekke mye mark med lange steg.
Halen bæres lavt og hodet bare litt over rygglinjen under
bevegelse. Når oppmerksom heves hode og hale.

Hud:

Tykk og elastisk. Løsere på og rundt halsen, Når
oppmerksom danner huden på skallen symmetriske rynker ut
fra pannefuren.

Pels:
Hårlag:

Kort, grov, flat uten underull (kan finnes på halsen og bak på
lårene). Ganske stri å ta på. Meget kort og fin på ørene, noe
lengre på manken og baksiden av lårene.

Farge:

Alle nyanser av tigret, fra varm mørkebrun til blekgrå eller
blond. Alle nyanser fra rød til sandfarget. Hvite tegninger
aksepteres på bryst, under strupen, forpoter og tær på
bakbena, men så lite som mulig. Alltid sort maske, men ikke
ovenfor øynene.
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Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

60 – 66 cm
56 – 62 cm

En toleranse på ± 1 cm tolereres på meget typiske
eksemplarer.
Hannhunder:
Minimum 50 kg, maximum 65 kg
Tisper:
Minimum 40 kg, maksimum 55 kg

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.
- For mange hoderynker, uten å ødelegge uttrykket

Grove feil:

-

Ukorrekte proporsjoner i hodet
Overdrevent markert eller for lite stopp
For høy maske (over øyelinjen)
Inn- eller utoverdreide poter
For hengende, små eller tykke lepper
Lik høyde på manke og lend
For mye løs halshud
Hengende øyelokksrender
Ikke rett neserygg
Overvinklet eller for lite vinklet for- og bakben
Hengende underlinje
Grunn brystkasse
Ekstremiteter som ikke er rette eller parallelle
Halen tynn eller for høyt ansatt
Utilstrekkelig benstamme

Meget grove feil:

-

Kvadratisk kropp
Hodet triangelformet eller smalt
Lett helhetsinntrykk
Halen ringlet, meget tynn, like tykk hele veien, deformert
Størrelse utover standardstørrelsen
Sadelrygg, karpelend
Smal brystkasse
Utilstrekkelig hvelvete ribben
Manglende rynker i pannen (stram hud, ikke elastisk)
Øynene lyse (gule), tettsittende, skjeve, innsunkne eller
utstående
Stort underbitt
Manglende tenner (bortsett fra P1)
Høyt ansatte ører
Skallen rund eller hvelvet
Pelsen glatt eller tynn
Utilstrekkelig maske
Halsen lang og ikke kraftig nok

-
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Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
- Aggressiv eller meget sky, ustabilt temperament
- Mangler pigment på snute eller lepper
- Helt manglende maske
- Uakseptable hvite tegninger
- Overbitt
- Krysset lavere enn manken. Fallende overlinje.
- Øynene blå eller med ulik farge
- Kupert hale*
- Uutviklet brystkasse

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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