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KUVASZ
Oprindelsesland: Ungarn
Anvendelse:
Klassifikation:

Historie:

Racen anvendes til bevogtning og beskyttelse af huse, ejendom og andre værdier
såvel som af personer. Den har også været brugt til jagt og som sporhund.
FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde, undtagen Schweizer Sennenhunde),
Sektion 1 (Hyrdehunde).
Uden brugsprøve.
Kuvasz’en er en ældgammel, ungarsk hyrdehunderace, der har eksisteret i lange tider.
Dens forfædre kom til Karpater-bækkenet samtidig med Magyarernes besættelse af
området. Hundene var nødvendige til bevogtning af husdyrhjorden mod rovdyr og tyve.
På grund af sit jagtinstinkt var Kuvasz’en den foretrukne jagthund på kong Mathias
Corvinus tid. Med det aftagende behov for at virke som hyrdehund bruges racen langt
sjældnere i sin oprindelige rolle, og den har etableret sig i landsbyer og senere tilmed i
større byer.

Helhedsindtryk:

Hundene af denne race er stærke og store og har en tæt, bølget hvid pels. Det smukke
udseende udstråler fornemhed og styrke. De enkelte kropsdele passer harmonisk
sammen, og lemmerne er hverken for korte eller for lange. Knoglebygningen er stærk,
men ikke grov. De stærke muskler er tørre, og leddene er klart tegnede. Set fra siden
danner kroppen et liggende rektangel, næsten et kvadrat. Den gode muskulatur giver
den en kraftig bygning. Temperamentet er livligt, og den er meget adræt. Udseendet
vidner om en utrættelig arbejdsevne.

Proportioner:

•

Kropslængden er en smule større end skulderhøjden.

•

Brystets dybeste punkt svarer omtrentlig til den halve skulderhøjde.

•

Næsepartiet er en smule kortere end det halve af hovedets totale længde.
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Temperament:

En Kuvasz er modig og frygtløs. Den forsvarer - om fornødent med sit liv - de personer
og deres ejendom, som den er betroet til at beskytte. Den er selvsikker og kan ved
dårlige behandling blive aggressiv. Den er trofast og pålidelig og elsker sin herre og
hans nærmeste. Racen behøver rigelig motion og skal holdes beskæftiget. Den er
fordringsløs, nem at passe og tåler de hårdeste vejrforhold. Den sætter stor pris på, at
man holder af den og tager sig af den.

Hoved:

Kuvasz’ens hoved er typisk for racen kileformet og i harmoni med kroppen. Det er
smukt, ædelt og udstråler betydelig styrke. En Kuvasz kan især skelnes fra andre racer
ved sin hovedform. Hovedet er karakteristisk magert og tørt. Hos hanner er hovedet
lidt mere massivt end hos tæver.

Skalle :

Bred, med let fremtrædende pande. Pandens midterfure er udtalt.

Stop :

Kun let markeret.

Næse :

Den sorte næse er brat afsluttet.

Næseparti :

Næseryggen er lige. Næsepartiet aftager gradvis udefter, men er aldrig spidst.

Læber :

Sorte, slutter stramt til. Mundvigen har takkede kanter.

Kæber, bid :

Veludviklede og stærke tænder med regelmæssigt og komplet saksebid, svarende til
tandformlen.

Øjne:

Let skråtstillede, mandelformede og mørkebrune. Øjenrandene er sorte og slutter tæt.

Ører:

Middelhøjt ansatte. En trediedel af øret er hævet op fra basis i en bue, derfra falder
øret ned og ligger tæt ind til hovedet. Ørelapperne er V-formede med afrundet spids.
Når hunden er opmærksom, løftes ørerne let, men er aldrig opretstående eller drejede.

Hals:

Snarere kort end middellang, og godt muskuløs. Den bæres i en vinkel på 25 - 30º i
forhold til vandret. Nakkebuen er kort. Huden ved struben er stram, uden løs halshud.
Hanner har udpræget halskrave og –manke.

Krop:

Set fra siden danner kroppen et liggende rektangel, kun let afvigende fra et kvadrat.

Manke :

Lang, markant hævet over ryglinien.

Ryg :

Middellang og lige, bred, meget muskuløs og stram.

Lænd :

Kort, i tæt fortsættelse af ryggen.

Kryds :

Let skråtstillet, godt muskuløst og bredt. Den meget tætte pels får krydset til at virke en
smule overbygget.

Forbryst :

På grund af de kraftigt udviklede muskler er forbrystet rundet, og brystbenets spids er
kun let fremtrædende.

Bryst :

Dybt, langt og let hvælvet.

Underlinie :

I fortsættelse af brystkassen er bugen let optrukken bagud.

Hale:

Ansat lavt i fortsættelse af det let hældende kryds i en lige linie. Den bæres lodret
nedad med halespidsen buet let opefter, men aldrig i en krog. Når hunden er aktiv eller
opildnet, må halen højst løftes til niveau med overlinien.

Lemmer:
Forpart:

Forbenene, som understøtter kroppen, er lodrette ned til håndroden. De er parallelle
og moderat bredt stillede. Set forfra er forbenenes stilling korrekt, hvis en lodret linie fra
skulderleddet forløber i forbenets akse og rammer poten mellem tredie og fjerde tå. Set
fra siden er stillingen korrekt, hvis en lodret linie fra albueleddet til jorden går gennem
midten af forbenet til håndroden.

Skuldre :

Skulderbladene er lange, skråtliggende og muskuløse. De slutter tæt og stramt til
brystkassen, men er fuldt bevægelige.

Overarm :

Middellang og godt muskuløs. Danner en vinkel på 100 til 110º med skulderbladet.
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Albuer :

Tørre, slutter godt til brystkassen, hverken ind- eller udaddrejede. Over- og underarm
danner en vinkel på 120 til 130º.

Underarm :

Forholdsvis lang, lige og kompakt, med tørre muskler. Med stærke sener, der når ned
til håndroden.

Håndrod :

Veludviklet og stram, med ”sener af stål”.

Mellemhånd :

Relativt kort, tør, let skråtstillet (10 til 15º mod lodret).

Forpoter :

Runde eller let ovale,stramme. Tæerne er korte og højt hvælvede, således at deres
midterste del ikke berører jorden. De er elastiske og tæt sluttede. Trædepuderne er
fjedrende og sorte. Kløerne er hårde og stærke, af sort eller skifergrå farve.

Bagpart:

Set fra siden er bagbenene korrekt stillede, hvis knæleddet er placeret lodret under
hoftebenet, og poten under hofteleddet. En lodret linie fra sædebensknuden berører
hælbenet. Set bagfra er bagbenenes stilling korrekt, hvis de lodrette linier fra
sædebensknuderne følger midten af bagbenene, er indbyrdes parallele og rammer
jorden i moderat bredde.

Overlår :

Forbundet til bækkenet med lange, brede og massive muskler. Vinklen mellem
bækken og overlår er 100 til 110º.

Knæ :

Kraftigt knæled. Vinklen mellem over- og underlår er 110 til 120º.

Underlår :

De lange og massive muskler fortsætter mod haseleddet med stærke sener. Set
bagfra er underlårene lodrette og parallelle, også med kroppens midterakse.

Haseled :

Bredt og kraftigt, tørt og senet. Hasevinkel 130 til 140º.

Mellemfod :

Lang og lodret stillet.

Bagpoter :

Ovale, i øvrigt som forpoterne.

Bevægelse:

Med lange, rolige skridt. I trav er bevægelsen letfodet, spændstig, jordvindende, flot,
regelmæssig og utrættelig. Albuerne drejes hverken ind- eller udefter.

Hud:

Godt pigmenteret, skifergrå og stram.

Pels:
Hårlag :

Moderat groft, bølget og en smule stift, uden tendens til at filte. Under den grovere
dækpels ligger der en finere, dunagtig underuld. Hoved, ører og poter er beklædt med
et kort hårlag (1 – 2 cm langt), der er tæt og glat. Tilsvarende er forsider og sider på
forbenene og bagbenene neden for knæet beklædt med et kort (1 – 2 cm), lige hårlag.
På bagsiden af benene ses 5 – 8 cm lange behæng, som på bagbenene når ned til
haseleddet. Om halsen danner pelsen en krave, som forlænges ned mod brystet i en
brystmanke, særlig udtalt hos hanner. På krop, overlår og overarm er pelsen
middellang (4 til 12 cm), rigelig og bølget, og den danner kamme, lokker og hvirvler.
Halen er i hele sin længde beklædt med tæt og bølget pels, som ved halespidsen kan
nå en længde på helt op til 10 - 15 cm.

Farve :

Hvid, idet elfenbensfarvet er tilladt. Næse, øjenrande og læber er sorte, trædepuderne
sorte eller skifergrå. Gummerne ønskes mørkfarvede, idet rosa pletter dog er tilladt.

Størrelse:

Skulderhøjde for hanner 71 til 76 cm, for tæver 66 til 70 cm
Vægt for hanner 48 til 62 kg, for tæver 37 til 50 kg.

Fejl:

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

Diskvalificerende fejl:
•

Udpræget stop.

•

Pigmentmangel på næse, læbe- og øjenrande.

•

Tandmangler: Een eller flere fortænder, hjørnetænder, P2 - 4, M1 - 2. Mere end to
manglende P1. Der tages ikke hensyn til M3.

•

Underbid, overbid, krydsbid. Mere end 2 mm afstand i biddet ved fortænderne.
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•

Entropion, ektropion.

•

Opretstående ører.

•

Halen løftet over ryglinien, når hunden er i ro, eller halen oprullet bagud.

•

Pels med tendens til at være tjavset, krøllet, ikke bølget, ruhåret.

•

Benene beklædt med lang pels.

•

Afvigende pelsfarve.

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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