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RASEBESKRIVELSE FOR PORTUGISISK VANNHUND
(Cão de Agua Português)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Portugal.

Helhetsinntrykk:

Normale proporsjoner. Lett konveks profil. Harmonisk, robust og
meget muskuløs. Påfallende velutviklet muskulatur pga mye
svømming.

Viktige proporsjoner:

Nesten kvadratisk bygning hvor kroppslengden er nesten lik
mankehøyden.
Mankehøyden:brystdybden = 2 : 1
Skallelengde:snuteparti = 4 : 3

Adferd/
temperament:

Meget intelligent, forstår og adlyder lett og glad alle kommandoer
gitt av eier. Energisk, sta, modig, fordringsløs og meget utholdende
Uttrykket er oppmerksomt, gjennomborende og hardt. Meget godt
syn og utmerket luktesans.
En utmerket og utholdende svømmer og dykker, og uatskillelig fra
fiskeren som den utfører mange oppgaver for, både i fiske, vakt og
beskytter av båt og eiendom. Under fiske vil den villig hoppe i
sjøen for å hente fisk, dykke om nødvendig eller hente nett eller
kabler som løsner. Den brukes også som bindeledd mellom båt og
land, selv over store distanser.

Hode:

Velproporsjonert, kraftig og bredt. Skalle og snutepartiet parallelle
linjer.

Skalle:

Sett i profil litt lengre enn snuten, mer hvelvet bak enn foran, godt
markert nakkeknøl. Sett forfra hvelvet med svak fordypning i
midten. Tydelig midtfure i ca 2/3 av skallens lengde. Markerte
øyebrynsbuer.

Stopp:

Godt markert.

Nesebrusk:

Bred. Godt åpne og pigmenterte nesebor. Sort pigment hos sorte,
sorte og hvite eller hvite, hos brune samme farge som pelsen. Aldri
kjøttfarget.

Snuteparti:

Smalere ved spissen enn ved basen.

Lepper:

Tykke, spesielt i fronten. Ikke synlig leppefold. Sorte pigmenterte
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slimhinner (ganen, under tungen og gummer), brune hos brune
hunder.

Kjever/tenner:

Kraftige kjever. Sunde tenner, ikke synlige når munnen er lukket.
Velutviklete hjørnetenner. Sakebitt eller tangbitt.

Øyne:

Middels store, plassert godt fra hverandre, noe skråstilte og litt
runde. Brune eller sorte. Øyelokksrendene tynne, sortpigmenterte,
brune hos brune hunder. Ikke synlige blinkhinner.

Ører:

Tynne og plassert over øyelinjen. Godt tilliggende mot hodet,
bortsett fra ytterkantene som løftes litt opp. Ørespissen skal ikke
rekke under strupelinjen.

Hals:

Rett, kort, godt avrundet, muskuløs. Bæres høyt og fritt, god
reisning fra skuldrene. Ikke krage eller løs halshud.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette og kraftige. Lett skråstilt mellomhånd tillatt.

Skulder:

Godt skråstilt, meget kraftig muskulatur.

Overarm:

Kraftig. Middels lang. Parallell med kroppens midtlinje.

Underarm:

Lang, meget muskuløs.

Håndrot:

Kraftig, bredere sett forfra enn fra siden.

Mellomhånd:

Lang og kraftig.

Poter:

Runde og flate. Middels lange med lett hvelvede tær. Svømmehud
som når helt frem til tåspissene, godt dekket med langt hår mellom
tredeputene. Sorte klør foretrekkes, men hvite, brune og stripete
klør i henhold til pelsfargen tillatt. Klørne berører ikke helt bakken.
Midtre tredepute meget hard, de andre normalt tykke.

Kropp:
Overlinje

Rett og jevn.

Manke:

Bred, ikke fremtredende.

Rygg:

Rett, kort, bred, meget muskuløs.

Lend:

Kort, god overgang til krysset.

Kryss:

Godt formet og bare lett fallende, ikke synlige hoftebenskammer.

Bryst:

Bredt og dypt, rekker til albuene. Lange og godt hvelvede ribben,
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som gir godt lungevolum.

Underlinje/buk:
Hale:

Elegant opptrukket.
Naturlig, tykk ved roten og avsmalnende, ansatt middels høyt. Skal
ikke rekke nedenfor hasene. Når oppmerksom ringes, men den
fremre delen skal ikke nå lengre frem enn til midten av lenden.
Halen er til stor hjelp under svømming og dykking.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Loddrette med meget kraftig muskulatur. Tydelig og godt avrundet
sittebensmuskulatur. Lett skråstilt mellomfot tillatt.

Lår:

Kraftige, normal lengde. Meget kraftige muskulatur.

Knær:

Verken inn- eller utoverdreide.

Underlår:

Lange og meget muskuløse, parallelle. Godt skråstilte. Velutviklete
sener og bånd.

Haser:

Kraftige.

Mellomfot:

Lang, uten sporer.

Poter:

Som forpotene.

Bevegelser:

Frie. Kort steglengde i gående, lett rytmisk trav, energisk i galopp.

Hud:

Tykk, smidig, ikke for tettliggende, pigmenterte slimhinner
foretrekkes.

Pels:
Hårlag:

Hele kroppen tett dekket med motstandsdyktig pels. Ingen underull.
To pelsvarianter:
 Bølget lang pels.
 Kort krøllet pels.
Den første varianten lett skinnende og ullen; den andre med kortere,
tettere hårlag som er mattere og danner tette sylindriske krøller.
Bortsett fra armhuler og lyske dekker pelsen jevnt hele kroppen. På
hodet formes en topknot av bølget pels på den lange varianten, og
av krøllet pels på den krøllete varianten. Hos den langhårete
varianten er pelsen på ørene betydelig lengre.

Farge:

Enten ensfarget eller tofarget.
 Ensfarget: Hvit; sort; brun i forskjellige nyanser.
 Tofarget: Sort eller brun med hvitt på følgende steder: Snuteparti,
topknot, hals, forbryst, mave, halespiss og på bena under albuene
eller hasen. Hvit farge er ikke albino da nesebrusk, munn og
øyelokkrender er sorte, skal være brune hos brune hunder..
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Typisk ved rasen er at så snart pelsen blir for lang klippes
bakparten, snuten og halen. På halespissen beholdes pelsen i full
lengde i form som en dusk.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

50 – 57 cm, ideal 54 cm
43 – 52 cm, ideal 46 cm

Hannhunder:
Tisper:

19 – 25 kg
16 – 22 kg

Feil:

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.

Grove feil:







Diskvalifiserende
feil:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske defekter
som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
 Atferd: Aggressiv eller meget redd
 Størrelse: Over eller under størrelsen beskrevet over.
 Kjever: Over eller underbitt.
 Øyne: Blå, ulike i form og farge
 Nesebrusk: Helt eller delvis kjøttfarget eller misfarget.
 Døvhet: Enten arvet eller påført.
 Hale: Kupert, delvis eller ingen hale.
 Poter: Sporer
 Pels: Ikke som beskrevet over
 Farge: Albino. Annen farge enn beskrevet over. Kjøttfarget
nesebrusk enten helt eller delvis.

Hodet: For langt, smalt, flatt eller spisst.
Snuteparti: For avsmalnende eller snipete
Øyne: Lyse, for utstående eller innsunkne
Ører: Ikke korrekt ansatt, for store, korte eller foldet
Hale: Tung, hengende i aksjon eller båret rett opp

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