DOG KANARYJSKI

<p>Wzorzec FCI nr 343 (Data publikacji obowi�zuj�cego wzorca: 04.06.2001)<strong><br
/></strong></p> <p><strong>Kraj pochodzenia:</strong> Hiszpania<br
/><strong>Przeznaczenie:</strong> Pies str�j�cy, pomagaj�cy w wypasie byd�a.<br /><br
/><strong>Klasyfikacja FCI:</strong><br />Grupa 2 Sznaucery, pinczery, molosy, szwajcarskie
psy pasterskie i rasy pokrewne.<br />Sekcja 2.1: Molosy, typ dogowaty.<br /><strong><br
/>Kr�ki rys historyczny:</strong><br />Pies molosowaty, pochodz�cy z wysp Teneryfa i Gran
Canaria w archipelagu Wysp Kanaryjskich. Rasa pochodzi ze skrzy�owania rdzennie
kanaryjskich ps� pomagaj�cych przy wypasie byd�a, zwanych ?majorero?, oraz molos�
sprowadzonych p�iej na archipelag.</p>
<p><br /><br />W wyniku tych krzy��ek
powsta�a odr�na, lokalna grupa ps� w typie doga, �redniego wzrostu, o umaszczeniu
pr�owanym lub p�owym z bia�ymi znaczeniami oraz mocnej, typowej dla molos� budowie,
ale jednocze�nie zwinnych i energicznych; o wielkim, nieokrzesanym temperamencie oraz
�ywym i wiernym charakterze.<br /><br />W ci�gu XVI i XVII wieku ich populacja znacz�co
si�powi�szy�a. Liczne wzmianki o tego typu psach mo�na znale��w hiszpa�kich tekstach
historycznych, a przede wszystkim w ?Dokumentach Rady Miejskiej?. �r��a te opisuj�
zadania jakie spe�nia�y, g��nie jako psy str�j�ce i strzeg�ce stad byd�a, a tak�e
pomagaj�ce rze�nikom w chwytaniu i ujarzmianiu zwierz�t.<br /><br /><br />Wygl�d
og�ny:<br />Pies �redniego wzrostu, harmonijnie zbudowany o profilu nakre�lonym liniami
prostymi i czarnej masce. Mocnej, kr�ej budowy, proporcjonalny. Dobrze umi�iony, o tu�owiu
d�u�szym ni� wysoko��w k��ie. Suki s� nieco d�u�sze ni� psy.<br /><br /><br
/>Temperament / zachowanie:<br />Pies o spokojnym wygl�dzie i uwa�nym spojrzeniu.
Szczeg�nie predysponowany do str�wania oraz tradycyjnej funkcji psa zaganiaj�cego i
kieruj�cego stadem byd�a.<br /><br />Pewny siebie, o zr�nowa�onym usposobieniu.
Szczeka tonem niskim i g��okim. �agodny i wielkoduszny dla cz�onk� rodziny, bardzo
przywi�zany do w�a�ciciela, nieufny w stosunku do obcych.<br /><br />Wygl�d wyra�a
pewno��siebie, szlachetno��i lekki dystans. W stanie pobudzenia jego postawa wyra�a
si�� a spojrzenie jest czujne.<br /><br /><br />G�owa:<br />W kszta�cie nieco
wyd�u�onego sze�cianu, masywna, kr�ka, mocna, okryta lu�n� sk��.<br /><br />Proporcje
m�goczaszki i kufy wynosz� 60% - 40%. Szeroko��m�goczaszki stanowi 3/5 d�ugo�ci
ca�ej g�owy.<br /><br /><br />Cz� m�gowiowa:<br />M�goczaszka: Lekko wypuk�a w
p�aszczy�nie pod�u�nej i poprzecznej, chocia� ko��czo�owa jest p�aska.
Szeroko��m�goczaszki jest zbli�ona do jej d�ugo�ci. �uki jarzmowe silne zaznaczone,
mi�ie skroniowe i policzkowe dobrze rozwini�e, ale nie wypuk�e. Guz potyliczny s�abo
zaznaczony.<br /><br />Stop: zaznaczony, ale nie przesadnie. Bruzda czo�owa wyra�na,
ci�gnie si�przez oko�o 2/3 d�ugo�ci czaszki. Linie m�goczaszki i kufy s� r�noleg�e lub
lekko zbie�ne.<br /><br /><br /><br /><br />Cz� twarzowa:<br />Nos: Szeroki, o mocnym
czarnym pigmencie. Osadzony na przed�u�eniu g�nej linii kufy. Przednia kraw�� nosa jest
lekko cofni�a za przedni� kraw�� warg. Nozdrza du�e, umo�liwiaj�ce swobodne
oddychanie.<br /><br />Kufa: Kr�sza od m�goczaszki. Jej d�ugo��stanowi zwykle 40%
d�ugo�ci g�owy, a szeroko��2/3 szeroko�ci m�goczaszki. Szeroka u nasady i lekko
zw�j�ca si�w kierunku nosa. G�na linia kufy p�aska, o prostym profilu, bez wygarbie�<br
/><br />Wargi: Wargi g�ne umiarkowanie obwis�e, z przodu ��cz� si�tworz�c kszta�t
odwr�onej litery ?V?, od wewn�rznej strony ciemno pigmentowane.<br /><br />Szcz�i
/Uz�ienie: Zgryz no�ycowy. Zgryz c�owy jest dopuszczalny, ale niepo��dany ze wzgl�u na
szybsze zu�ywanie si�z��. Dopuszczalny jest r�nie� lekki przodozgryz. K�y szeroko
rozstawione. Z�y szerokie, o mocnych nasadach. Z�y trzonowe du�e, siekacze niewielkie,
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k�y dobrze rozwini�e i prawid�owo wzajemnie dopasowane.<br /><br />Oczy: Lekko owalne,
rozmiaru �redniego do du�ego, szeroko rozstawione, nie zapadni�e ani wy�upiaste. Powieki
czarno pigmentowane i dobrze przylegaj�ce, nigdy opadaj�ce. Kolor oczu kasztanowy do
ciemnokasztanowego, stosownie do koloru szaty, ale nigdy jasny.<br /><br />Uszy: �redniego
rozmiaru, szeroko rozstawione, okryte kr�kim i delikatnym w�osem, opadaj� swobodnie po
obu stronach g�owy. Z�o�one na g�owie maj� kszta�t r�czek. Osadzone w punkcie nieco
wy�szym ni� przed�u�enie linii oka. Uszy osadzone zbyt wysoko i blisko siebie s�
nietypowe. W krajach dopuszczaj�cych kopiowanie uszy s� stoj�ce.<br /><br /><br
/>Szyja:<br />Nieco kr�sza ni� ca�kowita d�ugo��g�owy. Po dolnej stronie nieco lu�na
sk�a tworzy niewielkie podgardle. Szyja jest bardzo muskularna, masywna, prosta, w
kszta�cie cylindryczna.<br /><br /><br />Tu��:<br />Wyd�u�ony, szeroki i g��oki. Jego
d�ugo��przewy�sza wysoko��w k��ie o 18 ? 20%, przy czym suki s� nieco d�u�sze.
S�abizny s�abo zaznaczone.<br /><br />Linia g�na: Prosta, bez deformacji, podtrzymywana
przez dobrze rozwini��, ale niezbyt widoczn� muskulatur� Wznosi si�lekko od k��u ku
zadowi. Nigdy ��owata ani karpiowata.<br /><br />Zad: �redniego rozmiaru, szeroki i
zaokr�glony. Nie powinien by�zbyt d�ugi, aby nie ogranicza� swobody ruch�. U suk zwykle
szerszy ni� u ps�.<br /><br />Klatka piersiowa: Szeroka, o dobrze widocznych mi�iach.
Powinna si�a�co najmniej do �okcia, ogl�dana zar�no z profilu, jak i od frontu. Obw� klatki
piersiowej zwykle r�ny wysoko�ci w k��ie powi�szonej o 45%. �ebra dobrze
wysklepione.<br /><br />Linia dolna: Lekko wznosz�ca si� nigdy opadaj�ca.<br /><br /><br
/>Ogon:<br />Gruby u nasady i zw�j�cy si�ku ko�owi, nie powinien si�a�dalej ni� do stawu
skokowego. Osadzony ani zbyt nisko, ani za wysoko. W ruchu szablasto wygi�y, nie powinien
by�zwini�y ani wygi�y w kierunku grzbietu. W spoczynku zwisa prosto zawijaj�c si�lekko na
ko�u.<br /><br /><br />Ko�zyny:<br />Ko�zyny przednie:<br /><br />�opatki: Mocno
sko�ne.<br />Ramiona: Dobrze k�towane, uko�ne, harmonijnie po��czone z prostymi
podramionami, mocnej ko�ci i dobrze umi�ione.<br /><br />�okcie: Nie powinny
by�wci�niete ani odstaj�ce. Odleg�o���okci od pod�o�� powinna by�zbli�ona do 50%
wysoko�ci w k��ie ps� i nieco mniejsza u suk.<br /><br />�r�r�ze: Mocne, ustawione nieco
sko�nie.<br /><br />�apy: Kocie, z zaokr�glonymi, niezbyt zwartymi palcami. Poduszki
czarne, dobrze rozwini�e. Pazury ciemne, bia�e niepo��dane, cho�mog� si�pojawi�u
osobnik� o jasnym umaszczeniu.<br /><br /><br /><br />Ko�zyny tylne:<br />Mocne i
r�noleg�e.<br /><br />Uda: D�ugie i muskularne. K�towanie umiarkowane, nie przesadne.<br
/><br />Stawy skokowe: Osadzone nisko.<br /><br />Stopy: Nieco wi�sze od �ap, o podobnym
wygl�dzie.<br /><br /><br />Ruch:<br />Zwinny, spr�sty, pokrywaj�cy du�o terenu, z dalekim
wykrokiem. Ogon w ruchu noszony jest nisko, a g�owa nieco powy�ej linii grzbietu, w stanie
pobudzenia g�owa i ogon s� podniesione.<br /><br />Sk�a:<br />Gruba i elastyczna, lu�na
na szyi, w pobudzeniu tworzy na g�owie liczne symetryczne zmarszczki, kt�ych osi� symetrii
jest zmarszczka biegn�ca �rodkiem czo�a.<br /><br />Szata:<br />W�os: kr�ki, gruby,
p�asko przylegaj�cy, bez podszerstka (mo�e pojawi�si�czasami na szyi i po�ladkach),
nieco szorstki w dotyku. Bardzo kr�ki i delikatny na uszach, troch�d�u�szy w cz�i krzy�owej
i na po�ladkach.<br /><br />Umaszczenie: Pr�owane we wszystkich odcieniach, od ciep�ych,
ciemnych odcieni do jasnoszarego i blond. R�e odcienie p�owego, a� do piaskowego. Bia�e
znaczenia mog� pojawi�si�na piersi, gardle i u nasady szyi, a tak�e na palcach ko�zyn,
jednak powinny by�jak najmniejsze.<br /><br />Maska zawsze czarna, nie si�aj�ca dalej ni�
na wysoko��oczu.<br /><br /><br />Wzrost i ci�r:<br /><br />Wysoko��w k��ie: Psy: 60 ?
65 cm<br /><br />Suki: 56 ? 61 cm<br /><br />W przypadku osobnik� bardzo typowych
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zezwala si�na odchylenie 1 cm od g�nej i dolnej granicy wzrostu.<br /><br />Minimalny ci�r:
Psy: 50 kg<br /><br />Suki: 40 kg<br /><br /><br />Wady:<br />Wszelkie odst�stwa od
powy�szego standardu powinny by�uznawane za wady i oceniane w zale�no�ci od stopnia
odchylenia.<br /><br />Drobne wady:<br />- zbyt liczne zmarszczki w cz�i twarzowej, je�li nie
zniekszta�caj� jej wyrazu<br /> *<br /><br /> zgryz c�owy<br /><br /><br />Powa�ne
wady:<br /><br /> *<br /><br /> g�owa o niew�a�ciwych proporcjach<br /> *<br /><br /> linie
m�goczaszki i kufy silnie zbie�ne, nadmiernie wyra�ony stop<br /> *<br /><br /> maska
si�aj�ca dalej ni� na wysoko��oczu<br /> *<br /><br /> �apy lub stopy ustawione do �rodka
albo na zewn�trz<br /> *<br /><br /> fafle nazbyt obwis�e<br /> *<br /><br /> jednakowa
wysoko��k��u i zadu<br /> *<br /><br /> nadmiernie obwis�e podgardle<br /> *<br /><br />
lu�ne powieki<br /> *<br /><br /> wypuk�y grzbiet kufy<br /> *<br /><br /> niedostateczne lub
nadmierne k�towanie<br /> *<br /><br /> opadaj�ca linia dolna<br /> *<br /><br /> niezbyt
g��oka klatka piersiowa<br /> *<br /><br /> zbyt wysokie osadzenie ogona, ogon zbyt
cienki<br /> *<br /><br /> s�aby ko�ciec<br /><br /><strong><br />Wady bardzo
powa�ne:</strong><br /> - kwadratowy profil<br /> - g�owa tr�k�tna, w�ska, nie
sze�cienna<br /> - lekka budowa<br /> - ogon zawini�y, bardzo cienki, jednakowej grubo�ci
na ca�ej d�ugo�ci lub zdeformowany<br /> - wzrost zbyt wysoki lub zbyt niski<br /> - linia
grzbietu ��owata lub karpiowata, s�abe przedpiersie, �ebra zbyt ma�o wysklepione<br /> brak zmarszczek w cz�ci twarzowej (naci�gni�a, nieelastyczna sk�a)<br />- jasne oczy
(��e), oczy zbyt w�sko osadzone, sko�ne, wy�upiaste lub zapadni�e<br />- nadmierny
przodozgryz<br />- braki z�� (z wyj�tkiem P1)<br />- uszy zbyt wysoko osadzone<br />m�goczaszka zaokr�glona lub nadmiernie wysklepiona<br />- linie m�goczaszki i kufy
rozbie�ne<br />- w�os g�adki i delikatny<br />- s�abo wykszta�cona maska<br />- d�uga,
ma�o masywna szyja<br /><strong><br />Wady dyskwalifikuj�ce:</strong><br />niezr�nowa�ony charakter, jakiekolwiek objawy agresji<br />- ca�kowity brak pigmentacji
nosa i wewn�rznej strony warg<br />- zupe�ny brak maski<br />- niepo��dane bia�e
plamy<br />- zad ni�szy ni� k��b, opadaj�ca linia grzbietu<br />- oczy niebieskie lub r�ych
kolor�<br />- uci�y ogon<br />- monorchidy i kryptorchidy<br />- klatka piersiowa s�abo
rozwini�a<br /><br /><br />UWAGA: Samce musz� mie�dwa normalnie rozwini�e j�dra
umieszczone ca�kowicie w worku mosznowym.</p> <p>�</p>
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