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RASEBESKRIVELSE FOR KATALANSK GJETERHUND
(Gos d’atura Catala)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Spania (Katalonia).

Helhetsinntrykk:

Middels stor med vakker pels, harmoniske proporsjoner.
Kroppslengden noe mer enn mankehøyden.

Viktige
proporsjoner:

Mankehøyde : kroppslengde = 8 : 9
Snuteparti : skalle = 3 : 4
Ørets bredde : lengde = 8 : 10

Adferd/
temperament:

Meget verdig, aktiv og intelligent, edelt uttrykk. Bestemt, men
vennlig, meget hengiven overfor gjeteren og saueflokken.
Reservert overfor fremmede, vaktsom, meget ufølsom
overfor varme, kulde og alle værforhold. En meget nøysom
ernæring er tilstrekkelig for arbeid under ekstreme vilkår. Pga
størrelsen, den vakre pelsen og lojaliteten fungerer den
utmerket som selskapshund.

Hode:

Kraftig, lett hvelvet og bredt ved basen, ikke tungt. I
proporsjon til resten av kroppen.

Skalle:

Noe lengre enn bred med tydelig markert pannefure på den
første tredjedel, denne blir flatere mot nakkeknølen hvor det
dannes en kam. Fremtredende nakkeknøl. Skallen lett
hvelvet sett i profil, kan være noe flatere på midten.
Velutviklet panne både i lengde og bredde. Godt markerte
øyebrynsbuer.

Stopp:

Godt synlig, men ikke for markert.

Nesebrusk:

Rett. Sort.

Snuteparti:

Rett, ganske kort, formet som en avskåret, avrundet trekant.

Lepper:

Ganske kraftige og korte, nesten rette i underlinjen. Stramme
underlepper. Gane og lepper sortpigmenterte.

Kjever/tenner:

Kraftige, hvite, store og sunne tenner. Saksebitt. Nedslitte
hjørnetenner tillatt hos arbeidshunder.
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Øyne:

Runde, godt åpne, uttrykksfulle, med et våkent og intelligent
uttrykk. Mørk ravfargete, sortpigmenterte øyelokksrender.

Ører:

Høyt ansatte, trekantede, tynne og spisse, med smidig og
ikke tykk ørebrusk. Bæres hengende tett til hodet. Dekket
med lang pels som avsluttes med bevegelige frynser.

Hals:

Kraftig, solid og muskuløs. Ganske kort, men med
tilstrekkelig lengde til å gi god bevegelighet. Godt ansatt.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige, tørre, rette, loddrette og parallelle, sett forfra eller fra
siden. Avstanden fra manke til albue omtrent lik avstanden
fra albue til bakken.

Skulder:

Muskuløs, kraftig, lett skråstilt.

Overarm:

Kraftig, muskuløs, vinkel skulderblad/overarm ca 110.

Albuer:

Parallelle, verken inn- eller utoverdreide.

Underarm:

Kraftig, rett, velegnet til arbeid. Vinkel overarm/underarm ca
135.

Mellomhånd:

Kort. Fortsetter samme linje som underarmen.

Poter:

Ovale, tredeputene sorte og harde. Huden mellom tærne
velutviklet og godt dekket av pels. Klørne sorte og sterke.

Kropp:

Lett langstrakt, kraftig, muskuløs, gir inntrykk av styrke og
bevegelighet.

Overlinje:

Rett. Ikke svak, lett hvelvet kryss som skal være like høyt
eller noe lavere enn manken. Krysset kan virke høyere pga
kraftig pels og underull.

Manke:

Godt synlig.

Rygg:

Rett overline, ikke sadelrygget, med lett hevet kryss som skal
være like høyt eller noe lavere enn manken. Hunden kan se
overbygget ut pga den rikelige pelsen.

Kryss:

Kraftig, muskuløst, lett skrånende.

Bryst:

Bredt, velutviklet, rekker til albuene. Hvelvede ribber, ikke
flate, gir en romslig brystkasse med god kapasitet.

Underlinje/buk:

Lett opptrukket. Korte, men sterke og godt markerte flanker.
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Ganske lavt ansatt. Kan være lang og rekke nedenfor
hasene, eller kortere enn 10 cm. Haleløse individer finnes,
kupering tillatt* hos arbeidshunder. I hvile henger halen og
danner en krok i nederste delen. Sabelformet hale er også
tillatt. I bevegelse bæres den muntert, men ikke rullet over
ryggen. Dekket med rikelig, lett bølget pels.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige, muskuløse, velstilte, gir inntrykk av styrke og
bevegelighet.

Lår:

Lange, brede og muskuløse. Kraftig benstamme. Vinkel
mellom bekken og lår ca. 115.

Knær:

Knevinkel ca 120.

Underlår:

Kraftige, muskuløse.

Haser:

Lavt ansatte. Parallelle og rette. Vinkel ca 140.

Mellomfot:

Ganske kort, sterk og loddrett.

Poter:

Som forpotene, men med lavt ansatte, dobbelte forbenete
sporer forbundet med hverandre og potens første tå med en
membran.

Bevegelser:

Spenstige, typiske gjeterhundbevegelser. Galopp kun over
meget store områder. I utstillingsringen kort trav, typisk for
hunder med doble sporer.

Hud:

Ganske tykk, tettliggende og stram over hele kroppen og
hodet. Godt pigmentert.

Pels:
Hårlag:

Langt, flatt eller meget lett bølget. Grovt med rikelig underull
på hele den bakerste tredjedel av kroppen. På hodet skjegg
og barter, ”hårtopp” og øyebryn som ikke generer synet. Hale
og ben godt dekket med pels.
Under røytingen kan man se et typisk fenomen: Røytingen
skjer i to omganger. Først felles pelsen på forparten så det
ser ut som hunden har to sorter pels. Deretter er det
bakpartens tur, og pelsen blir igjen ensartet.

Farge:

Virker ensfarget sett på avstand, kan ha lysere nyanse på
bena. På nært hold kommer fargen fra en blanding av pelshår
i forskjellige farger: Fawn, rødbrun (mer eller mindre rødlig),
grå, sort, hvit. Grunnfargene som oppstår er:
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Fawn i lyse, medium og mørke nyanser.
Sandfarget med kastanjebrune, røde, hvite og sorte hårstrå,
likeledes i lyse, medium og mørke nyanser.
Grå, dannet av hvite, grå og sorte hår med nyanser fra
sølvgrå til sortgrå. Hvis sort er dominerende og kun blandet
med hvitt, gir det en sort farge som likner rimfrost.
Det finnes også en blanding av sort, fawn og rødlig sandfarge
som dominerer et eller flere steder på kroppen og gir derfor
inntrykk av black and tan.
Hvite eller sorte flekker ikke tillatt. Noen hvite hår som danner
en stjerne på brystet eller på ytterste del av tærne tolereres,
men ikke sammen med hvite klør.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

47 – 55 cm
45 – 53 cm

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.

Grove feil:

 Flat skalle uten pannefure
 Rosenører, dårlig ansatte ører, tykk brusk ved
øreansatsen eller brusk som er lang eller står ut
 Lyse øyne
 To manglende premolarer. Lett underbitt.
 Sadelrygget
 Ben eller poter inn- eller utoverdreide. Noen få hvite klør
 Manglende knokler i sporene. Enkle sporer på bakbena.

Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
 Manglende
pigmentering på
lepper, nesebrusk,
øyelokksrender og gane
 Brun nesebrusk.
 Blå øyne.
 Hvite flekker
 Mangel på mer enn 2 premolarer eller to eller flere øvrige
tenner
 Hale opprullet over lenden
 Mangel av sporer eller ”svømmehud” på bakbena
 Alle klør hvite
 Avvikelse på mer inn 3 cm over eller under standardens
mål
 Hodeform som en pyreneisk gjeterhund eller briard
 Over- eller underbitt
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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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