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CAO DA SERRA DA ESTRELA
(Cão da Serra da Estrela)
Oprindelsesland Portugal

Anvendelse

Hyrdehund, vagthund, forsvarshund – også anvendt som trækhund

Klassifikation:

FCI Gruppe 2 (Pinschere, Schnauzere, Molosser og Schweizer Sennen- og
kvæghunde)
Sektion 2,2 (Molosser og bjerghunde)
Uden brugsprøve

Historie:

Siden fjerne tider har denne race været at finde i bjergområdet Estrella. Racens
virkelige oprindelse er gået tabt i historien. Alligevel betragtes den som en af de ældste
racer på Den Iberiske Halvø. Man møder den fra bjergenes udløbere og helt op til de
største højder, især om sommeren, hvor græsgangene efter snesmeltningen vokser
frodigt på højsletterne, som kvæget føres op til, når de lavere liggende områder er helt
udtørrede på grund af den voldsomme varme. Den forøgede anerkendelse af racens
specielle evner har siden anden halvdel af det 20. århundrede ført til en spredning over
hele verden.

Denne tegning viser ikke nødvendigvis det ideelle eksemplar af racen.
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Helhedsindtryk:
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En stor molossoid hund af mastiff-type. Der er to pelsvarianter: Langhåret og korthåret.
Den er robust og substansfuld med en hurtig gangart og en imponerende fremtræden.
Racen har et livligt, roligt og udtryksfuldt blik. Den er velproportioneret og godt sat
sammen med en harmonisk fremtræden. Racen har gennem lange tider fremtrådt på
denne måde.

Vigtige proportioner: Moderat lang – rektangulær, tenderende til det kvadratiske. Brystdybden er mindre end
halvdelen af skulderhøjden. Skalle og næseparti er af næsten samme længde – hvis
ikke er skallen lidt længere.
Temperament:

En uadskillelig ledsager for hyrden og en trofast, tapper beskytter af flokken mod
rovdyr og tyve. Den er en vidunderlig gård- og hushund. Mistroisk over for fremmede
og typisk blid over for sin ejer.

Hoved:

Stærkt, stort, langt og let konveks – set i profil. Godt ansat på halsen og
velproportioneret i forhold til kroppen med skallen i balance med næsepartiet – alle
dele i perfekt harmoni. Huden er glat på skalle og kinder.

Skalle:

Veludviklet, rundet med let divergerende længdeakse, konveks profil, let udviklede
øjenbrynsbuer med knap synlig midterfure. Nakkeknuden er ikke fremtrædende.

Stop:

Kun let markeret og placeret midt mellem nakkeknuden og næsen.

Næse:

Lige og på linie med næseryggen uden at være fremstående. Godt åbne næsebor,
store og sorte.

Næseparti:

Langt, aftager let mod spidsen – uden at være spidst. Bør være lige, men kan være lidt
konveks ved spidsen.

Læber:

Veludviklede – men ikke tykke. Dækker underkæben godt, men er ikke hængende.
Slimhinderne i mund, gane og læberande skal have en intens sort pigmentering.

Kæber:

Solid mund med veludviklede kæber. Fuldt tandsæt med stærke, hvide, velplacerede
og tætsiddende tænder. Saksebid foretrækkes, men tangbid er acceptabelt.

Øjne:

Middelstore til små, ovale, ansat vandret, ens i størrelse og godt åbne med et intenst
og roligt udtryk. Øjenfarven foretrækkes mørk ravfarvet. Tæt sluttende øjenrande med
mørke kanter. Øjenbrynene er kun let synlige.

Ører:

Middelhøjt ansat og hængende. Bæres bagudfoldede og vandret liggende mod
hovedets sider med den inderste kant synlig – såkaldte rosenører. De er tynde og
trekantede med rundede spidser. Små i forhold til kroppen.

Hals:

Kort, lige og tyk. Godt ansat og godt forbundet med skulderen. Har en let dewlap – må
ikke overdrives.

Krop:
Overlinie:

Lige, næsten vandret

Ryg:

Foretrækkes kort med god muskulatur

Lænd:

Kort, bred og muskuløs. Godt forbundet med krydset

Kryds:

Let faldende, kort, bredt og muskuløst. Krydsets højde bør være den samme som
skulderhøjden eller lidt større.

Bryst:

Bredt, dybt med godt hvælvede ribben – uden at være tøndeformet. Når ned til albuen
eller lidt forbi denne

Underlinie:

Underlinien bør stige gradvist og blødt fra brystbenet mod lysken. Bugen er ikke for
bred, men i balance med hundens substans og harmonisk forbundet med kroppen.

.
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Hale:
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Middelhøjt ansat, lang og tyk. Bæres under vandret. Formet som en krumsabel med en
krog i spidsen. I hvile hænger den naturligt ned mellem bagbenene og når mindst til
hasen. I bevægelse hæves den over vandret og buer opad og fremad, til siden og
nedad uden at blive båret over krydset. Den bør være godt dækket af pels. Den
langhårede variant har faner.

Lemmer:
Forpart:

Lodret med stærke benstammer og kraftige led. Moderate vinkler med lette
bevægelser

Underarme:

Lange, lige og parallelle med stærke knogler – næsten cylindriske af form

Håndrod:
Forpoter:

Bred, tør og uden fortykkelser. Den fortsætter underarmens lodrette linie.
Hverken for runde eller for lange – midt imellem kattepoter og harepoter – dog ikke
spredte. Tykke og stramme tæer med rigelig pels mellem tæer og trædepuder. Mørke
veludviklede kløer, der foretrækkes sorte. Trædepuderne tykke og hårde
Lodrette stærke benstammer med kraftige led. Moderat vinkling, lette bevægelser
Let lavtansat, moderat åben, vender hverken indad eller udad

Bagpart:
Haseled:
Mellemfod:

Lodret – næsten cylindrisk af form. Enkelte eller dobbelte vildkløer kan forekomme.

Bagpoter:

Som forpoterne

Bevægelse:

Sund og let bevægelse

Pels:
Hårlag:

Stærkt, særdeles rigelig og let groft uden overdreven hårdhed. Pelsen ligner gedepels.
Underulden er fin, kort, rigelig og tæt – normalt af lysere farve end dækpelsen.
Langhåret variant: Lige eller let bølget dækpels, der nogle stedet på kroppen ikke er
ensartet. Den er kortere og tættere på lemmerne nedenfor albuerne og på haserne
såvel som på hovedet. På ørerne bliver den gradvis tyndere, blødere og kortere mod
spidsen. Den er længere på halen, der er tyk, busket og med faner. Pelsen er tyk rundt
om hals og strube og på bagparten. Der er faner på bagsiden af forben og bagben.
Korthåret variant: Kort pels ligeligt fordelt over kroppen. Lidt kortere på hoved og
lemmer. Ingen faner

Farve:

Følgende farver er godkendte og betragtes som typiske:
Helfarvet: Fawn, gule og grå nuancer
Ulvegrå: Fawn, gule og grå nuancer – normalt i lyse og mørke toner
Brindle:

Fawn, gul eller grå bundfarve med sortagtige hårspidser. I ansigtet er en
farvet maske typisk.

Hvide aftegn er kun tilladt på for- og bagpoter og på et lille område nederst på halsen
og på brystet.

Størrelse:

Skulderhøjde:

Hanner 65-73 cm
Tæver

62-69 cm

Der er en tolerance på + 2 cm
Vægt:

Hanner 45-60 kg
Tæver

35-45 kg
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Fejl:
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Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på
hundens sundhed og velbefindende.
•

Helhed: Generel dårlig helhed, tyndhed eller fedme

•

Højde: Uden for de i standarden nævnte – men inden for de 2 cm’s tolerance

•

Hoved: Smalt, langt og tilspidset

•

Øjne: Lyse

•

Ører: Ukorrekt ansat, for lange og tykke med runde spidser. Fladthængende

•

Hale: Båret over ryggen. Manglende krog

•

Farve: Manglende mørk maske

•

Opførsel: Hunde, der viser nervøsitet og skyhed.

•

Næse: Lyst farvede næsebor, delvis upigmenteret næse

•

Ører: Kuperede

•

Hale: Kuperet eller stumphalet

•

Pels: Pels, der afviger fra standardens krav.

•

Størrelse: Hanner under 65 cm og over 75 cm

Alvorlige fejl:

Tæver under 62 cm og over 71 cm
Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller for sky hunde

•

Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal
diskvalificeres.

•

Type: Utypisk

•

Hoved: Meget smalt, meget langt og meget tilspidset. Totalt uden molossetype

•

Kæber: Underbid og overbid

•

Øjne: Glasøjne eller øjne af forskellig størrelse

•

Hale: Manglende hale

•

Pels: Pelsen totalt utypisk

•

Farve: Enhver farve, der ikke er nævnt i standarden. Albinisme

•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

•

Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.

Bemærk:

Cao da Serra da Estrela
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Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.

Ω Ω Ω
Standarden udgivet af FCI d. 30. marts 2009

Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité,
JUNI 2017

¤ ¤ ¤ NB! Denne udgave erstatter standard udsendt af DKK i DECEMBER 1995 ¤ ¤ ¤

Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

