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Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Helhedsindtryk:

Assisterende ved fiskeri, apportør og ledsagehund
FCI Gruppe 8 (Retrievere, stødende jagthunde og vandhunde),
Sektion 3 (Vandhunde)
Uden brugsprøve
Før i tiden fandtes denne race overalt langs Portugals kyst, men i vore dage, efter den
voksende modernisering af fiskeriet, findes den hovedsagelig i Algarve-området, som
nu regnes for dens hjem-region. Eftersom man har kunnet finde racen langs Portugals
kyster tilbage til fjerne tider, kan man betragte den som en oprindelig portugisisk race.
En hund med middel proportioner og let konvekst omrids. Harmonisk og i god balance,
robust og meget muskuløs, idet muskulaturens udvikling er påfaldende på grund af
hundens hyppige svømning.

Vigtige proportioner: Hunden er næsten kvadratisk, så længden af kroppen er næsten den samme som
højden ved skulderkammen. Forholdet mellem højden ved skulderkammen og
brystdybden er som 2:1. Forholdet mellem længden af skallen og næsepartiet er som
4:3.
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Temperament:

Racen er yderst intelligent og forstår og adlyder let og glad enhver ordre, der gives af
dens ejer. Racen er impulsiv, viljestærk, modig, reel og utrættelig. Dens udtryk er
alvorligt, gennemtrængende og opmærksomt. Synet og lugtesansen er særdeles
veludviklede. Den svømmer og dykker fantastisk og er en uadskillelig ledsager for
fiskerne. Den varetager mange forskellige jobs – både som fisker og vagthund. Den
svømmer gladelig efter undslupne fisk, henter iturevne net og løse tove. Den er set
brugt som forbindelseshund mellem bådene og kysten – selv over store afstande.

Hoved:

Velproportioneret, kraftigt og bredt. Længdeakserne på skalle og næseparti er
parallelle.

Skalle:

Set fra siden er den en smule længere end næsepartiet (4:3). Den er mest hvælvet
bagtil, og nakkeknuden er udtalt. Set forfra er skallens sider hvælvede med en
markeret pandefure og en let fordybning i midten af stoppet. Pandefuren er forlænget
op over de første 2/3 af issen, og øjenbrynsbuerne er fremtrædende.

Stop:

Vel markeret. Det er placeret en smule bag de inderste øjenkroge.

Næse:

Bred, med godt åbne næsebor og fint pigmenteret. Næsen er sort hos hunde med sort,
hvid eller sort/hvid pels. Hos hunde med brun pelsfarve er næsens farve afstemt efter
pelsen. Næsen må aldrig være marmoreret.

Næseparti:

Lige og noget smallere ved næsen end ved basis.

Læber:

Kødfulde, især fortil. Mundvigen ses ikke. Slimhinderne (ganen, under tungen og
gummerne) har udpræget sort pigmentering. Hos brune hunde er pigmenteringen brun.

Kæber, bid:

Kraftige kæber med sunde tænder, som ikke kan ses ved lukket mund.
Hjørnetænderne er kraftige og veludviklede. Saksebid eller tangbid.

Øjne:

Middelstore, en smule fremtrædende, rundede, ansat med god bredde og ganske let
skråtstillede. Øjenfarven er sort eller brun. Øjenlågenes hud er fin, og øjenrandene er
sorte – brun hos brune hunde. Blinkhinden er ikke synlig.

Ører:

Ansat over øjenhøjde og båret tæt til hovedet med den bageste kant let udstående. De
er tynde og hjerteformede. Ørets spids må ikke nå neden for strubepartiet.

Hals:

Lige og kort, rundet, muskuløs, godt afsat fra kroppen og båret højt. Den udgår
harmonisk fra skulderpartiet og er uden pelskrave eller løs halshud.

Krop:
Overlinie:

Overlinien skal være lige og vandret.

Skulder:

Bred og ikke fremtrædende

Ryg:

Lige og kort, bred og godt muskuløs

Lænd:

Kort, godt forbundet med krydset

Kryds:

Velformet og ganske let hældende. Hoftebenene er symmetriske og knapt synlige.

Bryst:

Bredt og godt dybt, så det når ned i højde med albuerne. Ribbenene er lange og godt
hvælvede med god kapacitet til åndedrættet.

Bug:

Optrukken i en elegant bue og ikke for fyldig

Hale:

Ikke kuperet. Kraftig ved roden, tyndere udefter mod spidsen. Den er middelhøjt ansat
og må ikke nå forbi haseleddet. Når hunden er aktiv, bæres halen buet i ringform, men
den må ikke nå frem forbi midten af lænden. Halen er til stor hjælp ved svømning og
dykning.

Lemmer:
Forpart:

Kraftige og lige. Lodret. En let skråtstillet mellemhånd er tilladt.

Skuldre:

Set både fra siden og forfra er skulderbladene godt skråtstillede og forsynet med en
veludviklet muskulatur.

Overarm:

Kraftig og middellang. Parallel med kroppens midterlinie
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Underarm:

Lang, med kraftig muskulatur

Håndrod:

Med kraftigt udviklede knogler. Bredere set forfra end fra siden

Mellemhånd:

Lang og stærk

Forpoter:

Runde og flade. Tæerne hverken for hvælvede eller for lange. Svømmehuden, der når
helt frem til tåspidserne, er smidig og godt beklædt med et langt og rigeligt hårlag.
Kløerne foretrækkes sorte, men alt efter pelsfarven godtages hvide, stribede eller
brune kløer. Kløerne når ikke ned til jorden. Den midterste trædepude er hård og tyk,
mens de øvrige trædepuder har normal tykkelse.

Bagpart:

Lige og meget muskuløs. Let skråtstillet mellemfod er tilladt.

Baglår:

Langt og godt rundet

Overlår:

Kraftigt og middellangt, meget muskuløst. Knæleddet drejer hverken indad eller udad.

Underlår:

Langt, med kraftig muskulatur – og drejer hverken indad eller udad. Det er jævnt
skrånende mod haseleddet. Sener og bånd er af solid struktur.

Haseled:

Kraftigt

Mellemfod:

Lang, uden ulvekløer. (NB! Fjernelse af ulvekløer er forbudt i Danmark).

Bagpoter:

I alle henseender svarende til forpoterne

Bevægelse:

Fri bevægelse med kort skridtgang. Travet er let og rytmisk. Galoppen er energisk.

Hud:

Huden er tyk og smidig. Den er ikke særlig stramt tilliggende. Alle ydre og indre
slimhinder foretrækkes pigmenterede.

Pels:
Hårlag:

Hele kroppen er dækket af en rigelig og beskyttende pels, der er uden underuld. Der
forekommer to pelsvarianter: En lang, bølget pels og en kortere, krøllet pels. Den
langhårede pels er svagt glansfuld og af blød struktur. Den korte pels er tæt og mat og
danner kompakte, cylindriske krøller. Bortset fra armhulerne og lysken er pelsen ens
over hele kroppen. På hovedet danner pelsen en slags ”top” af bølget pels - dog kruset
hos den korthårede variant. Hos den langhårede variant er pelsen på ørerne længere.

Farve:

Pelsen kan være sort eller brun i forskellige nuancer eller helt hvid. Hos sorte og brune
hunde accepteres hvidt følgende steder: Næseparti, topknot, hals, forbryst, bug,
spidsen af halen og den nederste del af lemmerne – nedenfor albuen og haseleddet.
Den hvide farve må ikke stamme fra albinisme, hvorfor næsen, øjenrandene og
indersiden af munden skal være sort pigmenteret hos sorte hunde og brunt
pigmenteret hos brune hunde.
Når pelsen bliver meget lang, klippes bagparten frem til midt på kroppen. Tilsvarende
klippes næsepartiet og halen, idet der efterlades en pompon ved halespidsen. Denne
form for partiel klipning er karakteristisk for racen.

Størrelse:

Skulderhøjde: Hanner: 50 til 57 cm
Tæver: 43 til 52 cm.
Vægt:

Fejl:

Idealhøjde: 54 cm
Idealhøjde: 46 cm

Hanner: 19 til 25 kg
Tæver: 16 til 22 kg.

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indvirkning på
hundens sundhed og velfærd.

Alvorlige fejl:
•

Hoved: For langt, smalt fladt eller tilspidset

•

Næseparti: For afsmallende eller tilspidset

•

Øjne: Lyse, for fremstående eller for dybtliggende
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•

Ører: Ikke korrekt ansat, for store, for korte eller foldede

•

Hale: Tung, hængende i bevægelse eller båret opretstående
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Diskvalificerende fejl:
•

Temperament: Aggressive eller for sky

•

Størrelse: Over- eller understørrelse

•

Næseparti: Tøndeformet eller for spidst

•

Kæber: Overbid eller underbid

•

Øjne: Glasøjne, øjne der er uens i form og størrelse

•

Døvhed: Medfødt eller erhvervet

•

Hale: Kuperet, medfødt stumphale eller haleløs

•

Mellemfod: Med vildtkløer (NB! Håndhæves ikke i Danmark)

•

Pelsfarve: Pelsfarven afvigende fra standardens krav

•

Farve: Albinisme, helt eller delvis marmorerede næsebor, enhver anden farve end
beskrevet i standarden
Enhver hund, der viser psykiske eller fysiske abnormiteter, skal diskvalificeres.

Bemærk:

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl

Ω Ω Ω
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Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité
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