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SPANSK VANDHUND
(Perro de agua español)
Oprindelsesland: Spanien
Anvendelse:
Klassifikation:

Racen bruges som hyrdehund, jagthund og som hjælp til fiskerne.
FCI Gruppe 8 - (Retrievere, stødende jagthunde og vandhunde)
Sektion 3 - Vandhunde
Uden brugsprøve
Kort historisk oversigt:
Fra ældgammel tid har denne race været at finde på Den Iberiske Halvø. Racen har samme
baggrund som den gamle ”Barbet”. Den største udbredelse findes i Andalusien, hvor den
anvendes som hyrdehund, og hvor racen var kendt i århundreder som ”Den Tyrkiske Hund”.
Det mest karakteristiske ved racen er pelsen. Denne har tilpasset sig de forskelligartede
klimatiske forhold - som tørken og fugtigheden i eng- og kystområderne. Denne
tilpasningsevne har bevirket, at racen anvendes både som hyrdehund og jagthund – specielt
på andefugle. Den er ligeledes en god hjælper for fiskerne.
Helhedsindtryk:
Robust og velbalanceret af middel vægt. Langstrakt hoved med tiltalende ydre. Atletisk og
muskuløs på grund af sit arbejde. Kropsprofilen er retliniet. Syn, hørelse og lugtesans er
veludviklede.
Vigtige proportioner:

Temperament:

•

Kropslængde/skulderhøjde

9:8

•

Brystdybde/skulderhøjde

4:8

• Længde af næseparti/længde af skalle 2:3
Loyal, lydig, hårdtarbejdende, vagtsom og velafbalanceret. Meget lærenem på grund af sin
særlige opfattelsesevne. Den tilpasser sig alle situationer og forhold.
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SPANSK VANDHUND
Hoved:
Skalle:
Stop:
Næse:
Næseparti:
Læber:
Tænder:
Øjne:
Ører:
Hals:
Krop:
Overlinie:
Skulderkam:
Ryg:
Kryds:
Bryst:
Underlinie:
Hale:
Lemmer:
Forpart:
Skuldre:
Overarm:
Albuer:
Underarm:
Mellemhånd:
Forpoter:
Bagpart:
Lår:
Underlår:
Haseleddet:
Mellemfoden:
Bagpoter:
Bevægelse:
Hud:
Pels:
Hårlag:

Stærkt og båret elegant
Flad med kun let markeret nakkeknude. Skallens og næsepartiets linier er parallelle. .
Der er blød overgang mellem næseparti og skalle, og stoppet er kun svagt markeret.
Næseborene er godt åbne. Næsen er af samme farve eller lidt mørkere end den mørkeste
nuance i pelsen.
Profilen er retliniet.
Stramme med markerede mundvige
Velformede og hvide. Hjørnetænderne er veludviklede.
Let skråtstillede og meget udtryksfulde. Farven er nøddebrun eller kastaniefarvet. Der skal
være harmoni mellem øjenfarve og pelsfarve. Blinkhinden må ikke være synlig.
Middelhøjt ansatte, trekantede og hængende
Kort, muskuløs og uden løs halshud. Overgangen til skulderen er harmonisk.
Solid
Lige
Svagt markeret
Lige og stærk
Let faldende
Bredt og dybt med godt hvælvede ribben. Brystkassens omkreds giver indtryk af stor
lungekapacitet.
Svagt optrukket
Ansat middelhøjt. Traditionelt kuperet. Racen kan fødes med stumphale.
NB: Kupering er forbudt i Danmark.
Stærk og lodret
Muskuløse og skråtliggende
Kraftig
Godt tilliggende – drejer hverken indad eller udad.
Kraftig og lige
Lige og temmelig kort
Runde og godt sluttede. Kløerne kan have forskellig farve. Stærke trædepuder.
Helt lige set bagfra og ikke for vinklede. Stærke muskler, der kan give et energisk afspark, så
bevægelsen bliver let og elegant.
Langt og muskuløst
Veludviklet
Lavt ansat
Kort og tør. Den står lodret på underlaget.
Som forpoterne
Den foretrukne gangart er trav.
Smidig, tynd og godt tilliggende. Kan være brun- eller sortpigmenteret eller helt uden pigment i
forhold til pelsfarven. Dette gælder også for slimhinderne.
Altid krøllet og ulden. Er pelsen kort, krøller den. Er den lang, dannes der snore. Klipning er
tilladt. Klipningen skal være helt jævn og må aldrig blive en æstetisk skulpturering. Den
ønskede max-længde til udstilling er 12 cm (15 cm, hvis krøllerne trækkes ud).
Miniumslængden er 3 cm, så pelsens kvalitet kan kontrolleres. Hvalpe fødes altid krøllede.
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Farve:

Størrelse:

Fejl:

 Ensfarvet: Hvid, sort eller kastanie i forskellige nuancer.
 Flerfarvet: Hvid og sort eller hvid og brun i forskellige nuancer.
Trefarvede, Black/tan og hasselnød/tan er ikke tilladte.
Skulderhøjde hanner: 44-50 cm
tæver:
40-46 cm
2 cm over nævnte størrelser er tilladeligt, så længe hunden er i balance.
Vægt
hanner: 18-22 kg
tæver:
14-18 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 virkning på sundheden og
velfærden hos hunden.

Alvorlige fejl:
•

Svag overlinie – svajryg

•

Fejlstillede lemmer

•

Underlinien for tung eller for optrukken

•

Aggressive eller overdrevent sky hunde

•

Over- eller underbid

•

Ulvekløer – Det er forbudt at fjerne ulvekløer i Danmark.

•

Glat eller bølget pels

Diskvalificerende fejl:

Bemærk:

•

Albinisme

•

Plettet pels, black/tan eller kastanie/tan pels

•

Manglende stabilitet i karakteren

•

Hunde, der tydelig viser fysiske eller mentale abnormiteter, skal diskvalificeres.

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.
De seneste ændringer er skrevet med fed.

Ω Ω Ω
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Oversættelsen godkendt af DKK’s Standard Komité
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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

