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Allmänt
Namn: Slovenský cuvac
Grupp: 1, sektion 1.1, FCI nr 142
Ursprungsland/Hemland: Slovakien
Användning: Vall-, herde- och vakthund.
Rasklubb: Saknas, ingår i Klubben för Gårds- och boskapsvaktare (KGBV)
Specialklubb: Svenska Molosser-och Herdehundklubben

Rasens historia
Bakgrund och ändamål:

Slovenský cuvac har gemensamt släktskap med övriga vita bergshundar. Den har funnits i
bl a Tatra-bergen sedan urminnes tider och hjälper där bönderna med att valla och vakta
djurhjordar. På 1930-talet påbörjades rasens stambok av professor Anton Hruza. Därefter
har rasen utvecklats och stabiliserats i rastyp.
Dess officiella hemland är Slovakien. Rasens troliga bakgrund är att den kom till Europa med
folkvandringarna från Asien.
Rasens används främst som vakthund. Dess uppgift har varit att vakta boskap och ägodelar
mot bland annat varg och björn. Den har stora likheter med raser som kuvasz,
maremmanoabruzzese och polski owczarek podhalánski. Största skillnaden är väl en något
lägre mankhöjd.
Slovenský cuvac ska vara trogen, modig och alltid beredd till försvar.

Helhetsintryck
Slovensky cuvac sammanfaller typmässigt med övriga bergshundar. Rasen är kraftig med ett
imponerande yttre och tjock vit päls. Benstommen är kraftig, temperamentet är livligt och
hunden är vaksam, orädd och alert. Sedan hundratals år har rasen acklimatiserat sig till det
bistra klimatet i de slovakiska bergen och funnits speciellt i Tatrabergen. Rasen är måttligt
rektangulär med starka och ganska långa ben. Hundens vaksamhet och alerta sätt har givit
rasen dess namn då det slovakiska ordet ”cuvat” betyder höra.
För att i mörker kunna skilja hunden från rovdjur föds rasen enligt urgammal tradition bara
upp i vit färg.
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Uppförande och karaktär

Rasen är ytterst trogen, modig och alltid beredd till försvar även när det rör sig om björn och varg.

Slovensky Cuvac i Sverige
Det finns hundar i Sverige och enligt SKK´s avelsdata registrerades den första valpen i SKK 1993. Det har fötts 2
kullar, 1 valp 1993 och 3 valpar 2015.

Population
Antal registreringar
1990 - 2020

Registreringsår:
Antal reg/år

1993

2010

2011

2012

2013

2016

Tikar (varav importer)

0

0

2 (2)

2 (2)

0

3

Hanar (varav importer)

1

1 (1)

0

0

1 (1)

0

Totalt

1

1 (1)

2 (2)

2 (2)

1 (1)

3

Djur använda i avel
Då det endast fötts 2 valpkullar i Sverige, så är det enbart dessa 4 avelsdjur som använts i
avel. Senaste kullen föddes 2015 och efter det har det inte skett någon aktiv avel av rasen.
Valpkullarnas storlek har inte varit stora utan legat på 1 registrerad valp 1993 och 3 valpar
2016 (födda 2015). Ålder på avelsdjuren vid valpkullarna har varit 2-3 år samt 4-6 år.

KLUBBEN FÖR GÅRDS- OCH BOSKAPSVAKTARE

2020

4/6

Inavelstrend
Som det ser ut nu, så ligger inavelstrenden på 0,0%. Detta är dock väldigt svårt att ge ett
absolut resultat då det inte finns så många hundar i Sverige.
Mål
Bevara den låga inavelgraden i framtida kullar
Strategi
Genom att använda hundar som är så obesläktade som möjligt, kan inavelsgraden bevaras
på en låg nivå.

Hälsa
Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma
rasens hälsotillstånd. Ingen utav hundarna är varken HD eller ED röntgade
Mål
Att de svenska individerna ED/HD- röntgas, och att undvika exteriöra överdrifter.
Strategi
Försöka få alla presumtiva ägare att röntga sina hundar, även om de inte ska användas i avel.

Mentalitet
Hundens vaksamhet och alerta sätt har givit rasen dess namn, eftersom det slovakiska ordet
”cuvat” betyder höra. Rasen är ytterst trogen, modig och alltid beredd till försvar, även när
det rör sig om björn och varg.
Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t.ex. stark
vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer, medför ett särskilt
ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK och SMHK anser därför att individer av
dessa raser bör genomgå Beteende- och personlighetsbeskrivning, BPH, alternativt
Mentalbeskrivning hund, MH. Hundarnas resultat registreras och redovisas officiellt och bör
utgöra ett underlag i avelsarbetet.
Mål
Att få hundägarna att genomföra BPH/MH för att kartlägga rasens mentala status då detta är
en mycket viktig aspekt, för att få så mentalt sunda hundar som möjligt till en framtida avel
samt att uppfödarna är extremt måna om att inte sälja valpar till oerfarna hundägare.
Strategi
Nå målet genom att informera så mycket som möjligt om rasen samt att arbeta tillsammans
med ras- och specialklubb för att sprida kunskap om vikten av att veta vad det är för typ av
hund man har i kopplet.
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Funktionell exteriör.
Mankhöjd för hanar är 62-70 cm och tikar 59-65 cm. Vikten är för hanar 36-44 kg och tikar
31-37 kg. Färgen är enfärgat vit. Flera hundar har erhållit titeln SeUch

Särskilda Rasspecifika Domaranvisningar (SRD)
Rasen omfattas inte av något SRD i dagsläget.
Nedanstående text berör alla raser inom Svenska Molosser- och Herdehundklubben:
En exteriördomare ska ansvara för att de olika hundrasernas typiska särarter bevaras med de
mål som rasstandarden fastslår. Detta får dock aldrig ske på bekostnad av hundars hälsa.
SRD identifierar riskområden och förebygger att de utvecklas till problem. SRD är ett
kommenterande komplement till rasstandarden och har målsättningen att öka domares
medvetenhet om exteriöra överdrifter och sundhet.
SRD har arbetats fram i ett kontinuerligt och omfattande samarbete mellan
utställningsdomare, berörda ras- och specialklubbar, veterinärmedicinskt sakkunniga och
tillgänglig försäkringsstatistik. Denna inventering utgör underlaget för urvalet av de raser
som listats i SRD och för anvisningarna för respektive ras.
Allmänt om molosser:
Det är av största betydelse att de inte har groteska dimensioner eller är överviktiga. Det är
viktigt att de har sund och stark kropps konstruktion, så att de kan bära upp den rastypiskt
tunga kroppen och huvudet i enlighet med standardens krav. De måste kunna röra sig utan
synbar ansträngning eller besvär. Rosslande andhämtning, alltför tungt hängande huvud och
kraftig salivutsöndring är inte heller ett normalt tillstånd.
Fransysk benställning och veka handleder, kohasighet eller frånvaro av vinklar i bakstället är
inte normaltillstånd hos några raser.
Riklig och löst liggande hud som dock aldrig får överdrivas och förorsaka hud-, ögon- eller
läpp-problem. Huden ska vara frisk och utan tecken på irritation.
Rastypisk mentalitet ska bevaras men måste följa de generella rekommendationerna för alla
raser och gällande lagar.

Källor:
SKK avelsdata
Standard för Slovenský Cuvac
RAS har sammanställts av Marianne Lindblom,
därefter genomgånget av SMHK.
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