Gruppe: 1
FCI rasenr: 93
FCI dato: 04.11.2008
NKK dato: 11.09.2009

PORTUGISISK GJETERHUND

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

Norsk Kennel Klub

2

GRUPPE:
1
FCIs RASENR.:
93
Original: 04.11.2008
Utg.:
30.03.2009 GB

RASEBESKRIVELSE FOR PORTUGISISK GJETERHUND
(Cão da Serra de Aires)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Portugal.

Helhetsinntrykk:

Middels stor og kort rektangulær. Hardfør, meget smidig og rask med
stor bevegelighet. Lang geiteliknende pels uten underull. Rasen har en
”apeliknende” oppførsel, derfor kalles den i sitt hjemland
”apehunden”.

Viktige proporsjoner:

Kroppslengden ca 10% lengre enn mankehøyden.
Brystdybden mindre enn 50% av mankehøyden.
Snutelengden 2/3 av skallelengden.
Skallebredden noe mindre enn skallelengden.

Adferd/
temperament:

Særdeles intelligent og meget livlig, lojal til gjeteren og dyreflokken,
men unngår fremmede, vokter flokken om natten. I dag også en
utmerket sports-, vakt- og familiehund. Den er alltid årvåken og på
utkikk etter rovdyr. Utfører sitt gjeterhundarbeid med glede og
fornøyelse.

Hode:

Middels stort, kraftig, bredt, verken langt eller massivt.

Skalle:

Nesten firkantet, noe lengre enn bred. Skallens og snutepartiets øvre
linjer er divergerende. Hvelvet fra alle kanter, men noe mer bakover.
Ikke utpregete øyenbrynsbuer, Pannefuren markert i fremre halvdel av
skallen. Flat skalle mellom ørene med synlig nakkeknøl.

Stopp:

Godt markert.

Nesebrusk:

Sort foretrekkes, kan være leverfarget hos gule og brune hunder, men
alltid mørkere enn pelsfargen. Godt markert. Lett oppoverbøyet med
vide nesebor. Sylindrisk med nesten vertikal avslutning.

Snuteparti:

Nesten sylindrisk, rett neserygg eller lett konkav. Kort, ca 2/3 av
skallelengden. Bredden i proporsjon til lengde og form.

Lepper:

Tilliggende, ikke hengende. Tynne, faste og nesten rette. Leppekanten
samme farge som nesebrusken.

Kjever/tenner:

Normalt utviklet. Perfekte med hvite og sterke tenner. Saksebitt,
tangbitt akseptert. Komplett tannsett.
Livlig uttrykk, intelligente og oppmerksomme. Runde og middels
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Øyne:

store, ansatt på en rett linje. Mørk farge foretrekkes, men kan være
hasselnøttfarget eller ravfarget. Mørke øyelokksrender eller alltid
mørkere enn pelsfargen i henhold til nesebruskens farge.

Ører:

Høyt ansatte. Hengende uten folder, trekantede. Tynne og glatte.
Middels store med samme lengde og bredde (ca 10 cm).

Hals:

Harmonisk ansatt. Rett og lett hevet, middels lang og tykk, muskuløs,
ikke løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige, parallelle, loddrette sett forfra og fra siden. Avstanden fra
manke til albu noe mindre enn fra albue til bakken.

Skulder:

Kraftig, middels langt. Skråstilt med 45, meget muskuløs. Velvinklet
med nesten 90.

Overarm:

Kraftig og middels lang, 45 vinkel. Meget muskuløs.

Albue:

Parallelle, godt tilliggende og med 135 vinkel.

Underarm:

Lange, rette og muskuløse med middels kraftig benstamme.

Håndrot:

Tørre, ikke fremtredende.

Mellomhånd:

Middels lang og tykk, verken for skråstilt eller helt rett.

Poter:

Runde, godt knyttede, ikke flate. Tærne godt sluttede. Klørne sterke og
sorte, eller mørkere enn pelsfargen. Tykke og sterke tredeputer.

Kropp:
Overlinje:

Rett eller lett fallende.

Manke:

Kraftig og harmonisk i overgangen til hals og rygg.

Rygg:

Lang. Rett eller lett fallende. Meget muskuløs, nesten dobbelt så lang
som lenden.

Lend:

Kort og hvelvet sett fra siden, bred og rund sett forfra. Meget
muskuløs med harmonisk overgang til rygg og kryss.

Kryss:

Lett fremtredende, middels langt og bredt, lett fallende. Muskuløst.

Bryst:

Rekker til albuene. Markert forbryst. Dyp, middels lang og bred
brystkasse. Lett hvelvede ribben, skråstilte bakover, oval brystkasse.

Underlinje/buk:

Lett opptrukket.
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Høyt ansatt og spiss. Avsmalnende, rekker til hasene. I hvile hengende
mellom bakbena, spissen mer eller mindre bøyet eller ringlet. I aksjon
bæres i fortsettelse av overlinjen eller bøyet og løftet lett over
overlinjens forlengelse. Aldri krøllet over ryggen. Lang og rikelig pels.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftige, parallelle og loddrette sett bakfra, gir inntrykk av kraft og
bevegelighet.

Lår:

Middels lange og brede, meget muskuløse. Ca 105.

Knær:

Rette sett bakfra, verken inn- eller utoverdreid. Vinklet ca 130.

Underlår:

Lett vinklet, lange, meget muskuløse. Kraftig benstamme.

Haser:

Middels brede, lavt ansatte, kraftige og tørre. Ca 120.

Mellomfot:

Middels lang og bred, kraftig, verken skråstilt eller helt rett. Enkle
eller doble sporer tillatt.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Lette og frie, trav vanligste gangart. Energisk galopp når det kreves.

Hud:

Tykk, fleksibel, ikke alt for stram. Indre og ytre slimhinner helst
pigmenterte.

Pels:
Hårlag:

Glatt eller en aning bølget, lang. Middels grov med samme struktur
som hos geiter, danner langt skjegg, barter og øyebryn, men dekker
ikke øynene. Jevn tykk og jevnt fordelt på kroppen og bena, også
mellom tærne. Ikke underull eller ullen pels. Meget lang på hodet,
kroppen og bena,

Farge:

Gul; kastanjebrun, grå; fawn; ulvegrå; i lyse, middels og mørke
nyanser. Sort med mer eller mindre forekomst av tantegninger, med
eller uten blanding av hvite hårstrå, men aldri hvite flekker bortsett fra
liten hvit flekk på brystet.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

Vekt:

17 – 27 kg

Feil:

45 – 55 cm
42 – 52 cm

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil. Hvor
alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er og effekten
på hundens helse og velferd.
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Diskvalifiserende
feil:

Oppførsel: Nervøs eller ubalansert.
Kjever: Ukorrekt plassering av tenner. Mangel av to P2 (bortsett
fra P1)
Stopp: Ikke markert
Snuteparti: Snipete
Lepper: Overlappende eller hengende
Øyne: Lyse, små, skråstilte eller ikke runde
Ører: Foldet eller rosenører
Forbryst: For smalt
Bryst: Smalt, flat brystkasse
Overlinje: Salrygget, for fallende,
Kryss: Rett eller avfallende
Underlinje: For mye opptrukket
Lemmer: Utoverdreide vor- og bakben, kuhaset, rette bakben
Hale: Lavt ansatt, kort eller rullet over ryggen i hvile
Klør: Hvite
Pels: Ikke stri eller lang nok
Farge: For stor hvit flekk i brystet, tantegninger ikke klare
Bevegelse: Ikke lang nok steglengde, utoverdreide albuer,
hasetrang

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter
som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
- Oppførsel: Aggressiv eller meget sky
- Helhetsinntrykk: For lett, alvorlige avvik av viktige proporsjoner
- Hode: Smalt og langt
- Skalle: Smal, flat eller rund
- Ører: Ansatt for lavt eller for bredt, stående eller halvt stående
- Snutparti: Konveks profil
- Kjever: Over- eller underbitt, mangel av mer enn to premolarer
(bortsett fra P1)
- Pigment: Total mangel av pigment på nesebrusk, øyelokkrender og
lepper (albino)
- Hale: Kupert eller stumphale
- Pels: kort, krøllet, eller underull
- Farge: Hvite tegninger på bena, eller flekket. Manglende tanpoint
på brune, grå og sorte voksne hunder
- Bevegelser: Haltende og tunge, eller med alvorlig feilstilling av
forbena, spinkelthet
- Størrelse: over- eller under standardmål

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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