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GOS D’ATURA CATALA
Oprindelsesland: Spanien (Catalonien)
Anvendelse:

Klassifikation:

Historie:

Denne races sande væsen kommer først rigtig til sin ret, når en hjord skal drives, for
ikke alene adlyder den hyrden, men i mange tilfælde viser den selv initiativ og styrer
flokken med utrolig lethed og forhindrer enkelte dyr i at skille sig ud fra de andre. Med
sin store tapperhed og sit mod kan den også bruges til bevogtning. Med sin størrelse,
sin smukke pels, sin intelligens og store loyalitet over for sin herre kan den være en
storartet følgesvend.
FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde undtagen Schweizer Sennenhunde),
Sektion 1 (Hyrdehunde).
Uden brugsprøve.
Racen stammer fra de catalonske Pyrenæer, hvorfra den har bredt sig til alle andre
landbrugsområder i Catalonien.

Helhedsindtryk:

Meget harmonisk, middel proportioneret og middelstor, med en smuk pels.

Temperament:

En meget værdig hund, energisk og intelligent, med et ædelt udtryk, af væsen hårdfør
og tiltalende, særdeles hengiven over for hyrden og den hjord, der er betroet den. Den
er reserveret over for fremmede, hvad der til tider får den til at virke uvenlig. Den er
meget vagtsom, meget ufølsom over for varme, kulde og alle vejrforhold. En meget
nøjsom ernæring er tilstrækkelig for den ved arbejde under ekstreme vilkår.

Proportioner:

Den er en smule længere end høj, omtrent i forholdet 9 til 8.
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Hoved:
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Kraftigt hoved, let konvekst og bredt ved basis, ikke tungt, godt proportioneret i forhold
til kroppen. Forholdet mellem skalle og næseparti er som 4 til 3.

Skalle :

En smule længere end bred, med tydeligt markeret pandefure på den første trediedel,
hvorefter skallen bliver mere flad og fortsætter op mod nakken, hvor den danner en
kam. Nakkeknuden er udtalt. Skallens overlinie er let hvælvet og kan have et kort,
mere fladt parti på midten. Pandebenet er veludviklet både i længde og bredde.
Øjenbrynsbuerne er godt markerede.

Stop :

Godt synligt, men ikke for udtalt.

Næseparti :

Lige og ret kort, af form som en afskåret pyramide, med afrundet omrids.

Næse :

Lige, af størrelse passende til hovedet. Skal være sort.

Læber :

Ret kraftige og korte, forløber næsten lige, uden hængende underlæbe. Kraftigt
pigmenterede med sort. Ganen er også sort.

Kæber, bid :

Stærke tænder af god størrelse, hvide og sunde, med saksebid. Hos hunde i praktisk
brug tillades ”klippede” hjørnetænder. (NB! Ikke tilladt i Danmark)

Øjne:

Vidt åbne, udtryksfulde, med et vågent og intelligent blik. De er runde, mørkt
ravfarvede og med sort pigmenterede øjenrande.

Ører:

Højt ansatte, trekantede, tynde og tilspidsede, med smidig og ikke tyk ørebrusk. Bæres
hængende tæt til hovedet. Forholdet mellem ørets bredde og længde som 8 til 10.
Ørerne er beklædt med lange hår, der afsluttes i bevægelige frynser. Hos hunde i
praktisk brug accepteres kuperede ører. (NB! Kupering er forbudt i Danmark)

Hals:

Kraftig, solid og muskuløs, temmelig kort, men dog proportioneret sådan, at den har
god bevægelighed. Halsen er vel ansat i skulderpartiet.

Krop:

Let langstrakt, stærk og muskuløs, giver indtryk af kraft og smidighed.

Manke :

Godt synlig.

Ryg :

Lige overlinie, ikke hængeryg, med let hævet kryds, som under alle omstændigheder
skal være i højde med eller en smule lavere end manken. Krydset kan dog umiddelbart
virke højere på grund af sin kraftige pels og underuld.

Kryds :

Robust, muskuløst og let hældende.

Bryst :

Bredt og veludviklet, når ned i albuehøjde. Hvælvede ribben, ikke flade, giver en godt
rummelig brystkasse, som hundens funktion kræver.

Underlinie :

Bugen er let optrukken, med korte, men stærke og godt markerede flanker.

Hale:

Ret lavt ansat. Den kan være lang, så den når forbi haseleddet, eller kort, så den måler
under 10 cm. Der forekommer også haleløse eksemplarer, og for hunde i praktisk brug
tillades kuperet hale. (NB! Kupering er forbudt i Danmark). Når hunden er i ro, bæres
halen hængende og danner en krog ved enden. Sabelformet hale er også tilladt. Under
bevægelse bæres halen muntert, men ikke rullet op over ryggen. Halen er rigeligt
beklædt med et let bølget hårlag.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene er stærke, tørre og lige, lodrette og parallelle set forfra eller fra siden.
Afstanden fra albuen til manken er omtrent den samme som fra albuen til jorden.

Skuldre :

Muskuløse, stærke og let skråtliggende.

Overarm :

Stærk og muskuløs, med parallelle albuer, der ligger tæt til kroppen, hverken ind- eller
udaddrejede. Vinklen skulderblad/overarm er omkring 110º.

Underarm :

Lodret og stærk, velegnet til arbejdet. Vinkel underarm/overarm omkring 135º.

Mellemhånd :

Håndrod og mellemhånd ligger i underarmens lodrette linie. Ret kort mellemhånd.

Forpoter :

Ovale, med sorte og hårde trædepuder. ”Svømmehuden” mellem tæerne er godt
beklædt med hår. Sorte og stærke kløer.
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Bagpart:
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Bagbenene er stærke, muskuløse og lodrette og giver indtryk af styrke og adræthed.

Overlår :

Lange, brede og muskuløse, med kraftig benstamme. Vinkel hofte/overlår ca 115º.

Underlår :

Med kraftige knogler og muskler. Knævinkel ca 115º.

Haseled :

Skal være godt lavt ansatte, med parallelle og lodrette haser.

Mellemfod :

Ret kort, stærk og lodret stillet.

Bagpoter :

Som forpoterne, men med lavt ansatte, dobbelte vildtkløer med knogler. Vildtkløerne er
forbundet med hinanden og til potens første tå med en membran.

Bevægelse:

Smidig, typisk for en hyrdehund. Galop anvendes kun, hvor der er rigelig plads, men i
udstillingsringen er den typiske gangart et kort trav med den bevægelse, der er
særegen for alle hunde med dobbelte vildtkløer.

Hud:

Ret tyk, tætsluttende og stram overalt på krop og hoved. Godt pigmenteret.

Pels:
Hårlag :

Langt, fladtliggende eller meget let bølget. Groft, med rigelig underuld på hele den
bageste trediedel af kroppen. På hovedet ses skæg, moustacher, en ”hårtop” på issen
og øjenbryn, som dog ikke generer hundens syn. Halen er som benene godt beklædt
med hår. Det skal bemærkes, at man i fældeperioden ser et typisk fænomen:
Fældningen sker i to omgange. Først fældes pelsen på forparten, så det ser ud som
om hunden har to forskellige slags pels. Derpå bliver det bagpartens tur, og hele
pelsen bliver ensartet igen.

Farve :

Set på afstand virker hunden ensfarvet og kan have lysere nuancer på benene. Set på
nært hold er det tydeligt, at farven stammer fra en blanding af pelshår i forskellige
farver: Fawn, brun (mere eller mindre rødlig), grå, sort og hvid. De grundfarver, der
opstår af denne blanding, er :
Fawn i lyse, medium og mørke nuancer.
Sandfarvet med pelshår af kastaniebrunt, fawn, hvidt og sort, ligeledes i nuancerne lys,
medium og mørk.
Grå, dannet af hvide, grå og sorte hår med nuancer fra sølvgrå til sortgrå. Hvis sort er
dominerende og kun er blandet med hvidt, giver det en sort farve, som ligner rimfrost.
Der findes også hunde med en blanding af sort, fawn og rødlig brun, som kan
dominere et eller flere steder på hunden og derved give et black-and-tan indtryk. Hvide
eller sorte aftegninger er ikke tiladt. Undertiden tolereres nogle hvide hår på brystet
som en stjerne eller på den øverste del af tæerne, men i disse tilfælde må det ikke
optræde sammen med hvide kløer.

Størrelse:

Fra 47 til 55 cm for hanner, 45 til 53 cm for tæver.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang.

Alvorlige fejl:

•

Flad skalle uden pandefure.

•

Rosenører eller dårligt ansatte ører. Ørebrusken tyk, lang eller stikker ud til siden.

•

Lyse øjne.

•

To manglende præmolarer.

•

Let underbid.

•

Hængeryg.

•

Ben eller poter ind- eller udaddrejede.

•

Nogle få hvide kløer.

•

Manglende knogler i vildtkløerne. Enkelte vildtkløer.
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Diskvalificerende fejl:
•

Aggressiv eller meget sky.

•

Pigmentmangler på læber, næse, øjenrande og gane.

•

Brun næse.

•

Blå øjne.

•

Hvide aftegninger (pletter).

•

Tandmangler ud over to præmolarer eller mangel på 2 andre tænder.

•

Halen rullet op over lænden.

•

Manglende vildtkløer eller ”svømmehud”.

•

Alle kløer hvide.

•

Mere end 3 cm over eller under standardens mål.

•

Hovedform som en Pyreneerhund eller Briard.

•

Underbid eller overbid.

Ved lige kvalitet foretrækkes hunde uden kupering (af ører, hale eller tænder af hensyn til den praktiske brug).
Sådanne indgreb er diskvalificerende for hunde, der ikke arbejder i praksis. Godt pigmenterede farvenuancer i
pelsfarven er ønskelige og vurderes derfor højere.
Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige 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
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