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Standard för

PORTUGISISK VATTENHUND
Ursprungsland/
hemland

Portugal

Användningsområde

Vattenhund och sällskapshund.

FCI-klassifikation

Grupp 8, sektion 3

Bakgrund/ändamål

I forna tider förekom rasen längs hela Portugals kust. Senare, beroende på ändrade förutsättningar för fisket, blev rasen praktiskt
taget begränsad till Algarveprovinsen i söder vilken numera får
anses som rasens hemtrakt. Förekomsten av dessa hundar längs
Portugals kust kan troligen härledas långt bakåt i tiden, varför
rasen får anses som rent portugisisk.

Helhetsintryck

Portugisisk vattenhund skall vara av medelstorlek. Rasen skall
vara harmoniskt och proportionerligt byggd, balanserad, stark
och välmusklad. Musklerna, som utvecklats genom regelbunden
simning, skall vara påtagliga.

Viktiga
måttförhållanden

Uppförande/karaktär

Portugisisk vattenhund skall vara nästan kvadratisk med en kroppslängd som ungefär motsvarar mankhöjden.
Förhållandet mellan mankhöjd och kroppsdjup skall vara 2:1
Förhållandet mellan skallens och nospartiets längd skall vara 4:3.
Portugisisk vattenhund är exceptionellt intelligent, den förstår och
lyder med påtaglig lätthet och glädje varje order från sin ägare.
Rasen har en impulsiv läggning, är viljestark och modig liksom anspråkslös och outtröttlig. Den har ett allvarsamt, genomträngande
och uppmärksamt uttryck, liksom utmärkt syn och gott väderkorn.
Rasen är en vattenhund med synnerligen god förmåga och uthållighet i att simma och dyka. Den är fiskarens oskiljaktiga vän och
”arbetsredskap” och är även av stor användbarhet för att vakta
båten och fiskarens ägodelar. Medan ägaren fiskar skall hunden
vara uppmärksam och skulle fisk slita sig från krok eller ur nät,
hoppar hunden villigt i vattnet för att fånga fisken och dyker
under vattnet om så behövs. Hunden simmar också ut för att föra
tillbaka nät som gått sönder och rep som lossnat. Rasen används
även som kurirer mellan båt och strand eller tvärtom, även när
avståndet är betydande.

Huvud
Skallparti

Huvudet skall vara kraftfullt och brett med goda proportioner.
Skallens och nosryggens plan skall vara parallella.

Skalle

Skallen skall sedd i profil vara något längre än nospartiet (4:3) och
dess rundning framhävs mer i bakre än främre delen. Nackknölen
skall vara väl markerad. Sedd framifrån skall hjässan vara välvd
med lätt markerad mittfåra och med en lätt fördjupning i mitten
av stopet. Pannfåran skall vara markerad i 2/3 delar av hjässans
främre del och ögonbrynsbågarna skall vara tydliga.

Stop

Stopet skall vara väl markerat och ligga något bakom de inre
ögonvrårna.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara bred med väl öppna näsborrar. Den skall
vara välpigmenterad: svart hos hundar med svart, svartvit eller vit
pälsfärg. Hos bruna hundar skall den harmoniera med pälsfärgen
men aldrig vara marmorerad.

Nosparti

Nospartiet skall vara rakt och bredare vid basen.

Läppar

Läpparna skall vara tjocka, speciellt framtill. Mungiporna skall
inte vara framträdande. Munhålan (gommen, tandköttet och
under tungan) skall vara starkt svartpigmenterad, djupt brun hos
bruna hundar.

Käkar/tänder

Tänderna skall vara starka och sunda. De skall inte synas när munnen är stängd. Hörntänderna skall vara starka och väl utvecklade.
Sax- eller tångbett.

Ögon

Ögonen skall vara medelstora, rundade och synliga. De skall vara
väl åtskilda och något snedställda. Färgen skall vara brun eller svart.
Ögonlocken skall vara tunna och ögonkanterna svarta utom hos
bruna hundar där de skall vara bruna. Bindhinnorna får inte synas.

Öron

Öronen skall vara ansatta ovanför ögonlinjen och ligga an mot
huvudet bortsett från en liten öppning bakåt. De skall vara hjärtformade och tunna. Örontipparna skall inte nå nedanför strupen.

Hals

Halsen skall vara rak, kort, rundad och välmusklad. Den skall vara
väl ansatt, högt buren och övergå harmoniskt i kroppen. Halsen
skall varken ha krås eller lös halshud.

Kropp
Överlinje

Överlinjen skall vara rak och plan.

Manke

Manken skall vara bred och inte framträdande.

Rygg

Ryggen skall vara plan, kort, bred och väl musklad.

Ländparti

Länden skall vara kort och jämnt övergå i korset.

Kors

Partiet över korset skall vara välformat och svagt välvt. Höftbensknölarna skall inte vara synliga, dock symmetriska.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara bred och djup med långa och väl välvda
revben som möjliggör stor lungkapacitet. Bröstkorgen skall nå
ner till armbågarna.

Underlinje och buk

Buklinjen skall vara uppdragen i en elegant linje.

Svans

Svansen skall vara naturlig. Den skall vara medelhögt ansatt, tjock
vid roten och avsmalna mot spetsen. Den skall inte nå nedanför
hasleden. När hunden är uppmärksam böjs svansen i ringform,
som dock inte skall nå förbi ländens mittpunkt. Svansen är till
hjälp när hunden simmar eller dyker.

Extremiteter
Framställ
Helhet

Framstället skall vara starkt med raka ben.

Skulderblad

Skuldrorna skall vara välvinklade med mycket väl utvecklad
muskulatur.

Överarm

Överarmarna skall vara starka, medellånga och parallella med
kroppens medellinje.

Underarm

Underarmarna skall vara långa och välmusklade.

Handlov

Handlovarna skall ha kraftig benstomme och vara bredare framifrån
än från sidan sett.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara långa och kraftiga. En svag vinkel är
tillåten.

Framtassar

Framtassarna skall vara runda och platta med medellånga, svagt
välvda tår. Simhuden, som skall nå fram till tåspetsarna, består av
mjuk hud som skall vara tätt behårad. Svarta klor föredras men kan
överensstämma med pälsfärgen och vara vita, strimmiga eller bruna.
Klorna skall inte nå ner till underlaget. Mittersta trampdynan skall
vara mycket tjock, de övriga normaltjocka.

Bakställ
Helhet

Bakbenen skall vara kraftiga och bakifrån sett raka med rundade
och välmusklade skinkor.

Lår

Låren skall vara kraftiga, medellånga och ha mycket väl utvecklad
muskulatur.

Knäled

Knälederna skall varken vara inåt- eller utåtvridna.

Underben

Underbenen skall vara långa och välmusklade samt varken vara
inåt- eller utåtvridna. Vinkeln skall vara mycket tydligt markerad,
i knä och hasled. Alla senor och ledband skall vara starka.

Has/hasled

Haslederna skall vara starka.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara långa och utan sporrar. En svag vinkel
är tillåten.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är förbjuden
i Sverige.

Baktassar

Baktassarna skall vara runda och platta med medellånga, svagt
välvda tår. Simhuden, som skall nå fram till tåspetsarna, består av
mjuk hud som skall vara tätt behårad. Svarta klor föredras men kan
överensstämma med pälsfärgen och vara vita, strimmiga eller bruna.
Klorna skall inte nå ner till underlaget. Mittersta trampdynan skall
vara mycket tjock, de övriga normaltjocka.

Rörelser

Rörelserna skall vara lediga. I skritt skall steget vara kort, i trav lätt
och rytmiskt och i galopp energiskt.

Hud

Huden skall vara tjock, smidig och inte särskilt stram. Yttre och
inre slemhinnor föredras pigmenterade.

Päls
Pälsstruktur

Pälsen skall vara ymnig med kraftigt hår som jämnt täcker hela
kroppen utom i armhålor och ljumskar där det är tunnare. Underull
förekommer inte.
Den raskarakteristiska frisyren klipps när pälsen är fullt utvuxen.
Pälsen klipps då kort på nospartiet, länden, flankerna och hela
bakstället samt större delen av svansen. Endast på svansspetsen
lämnas hellång päls som en plym.
Pälsen förekommer i två olika hårlag:
Vågig: Den vågiga pälsen skall vara tämligen lång, vågig päls som
är ganska mjuk och något glansig.
Krullig: Den krulliga pälsen skall vara något kortare och bildar
cylindriska, kompakta lockar som är tämligen matta.
Pälsen på hjässan formar en tofs av vågigt respektive krulligt hår.
Pälsen på öronen är längre hos den vågiga varianten.

Färg

Svart eller brun i olika nyanser, eller solid vit. Hos svarta och bruna
tillåts vita tecken på följande ställen: nospartiet, hjässan, halsen,
bringan, magen, svanstippen och på benen nedanför armbågar
respektive hasor. Den vita pälsen får inte vara albino varför nostryffeln, ögonkanterna och munhålan skall ha svart pigment hos svarta
och vita, och brunt pigment hos bruna.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhund:		
Tik:		

50 - 57 cm, ideal är 54 cm
43 - 52 cm, ideal är 46 cm

Vikt

Hanhund:		
Tik:		

19 - 25 kg
16 - 22 kg

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.

Allvarliga fel

•
•
•
•

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter skall diskvalificeras.
• För stor eller för liten.
• Underbett eller överbett.
• Blå ögon; ögon som är ojämna till form eller storlek.
• Dövhet, medfödd eller förvärvad.
• Kuperad svans, stubbsvans eller svanslöshet.
• Förekomst av sporrar.
Borttagning av sporrar utan veterinärmedicinska skäl är
förbjuden i Sverige.
• Päls som avviker från den i standarden beskrivna.
• Albinism; helt eller delvis marmorerad nostryffel; pälsfärg som
avviker från de i standarden beskrivna.

Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.

Huvud som är för långt, smalt, plant eller spetsigt.
För avsmalnande eller spetsigt nosparti.
Ljusa ögon; alltför framträdande eller djupt liggande ögon.
Öron som är felaktigt ansatta, för stora, för små eller veckade
och inrullade.
• Tung svans, svans som hänger i rörelse, rakt upprättstående
svans.

Underkäke
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Sittbensknöl

Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med våra 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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