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FORDÍTÁS: N. H.C. (Nederlandse Herdershonden Club, 2008.07.08.). Hivatalos nyelv (angol).
EREDET: Hollandia
AZ ÉRVÉNYES HIVATALOS STANDARD KÖZZÉTÉTELÉNEK IDŐPONTJA: 2019.12.21.
FELHASZNÁLÁS: Társasági- és juhászkutya
FCI BESOROLÁS:

I. Fajtacsoport: Őrző- és terelőkutyák, Juhász- és pásztor kutyák
1. szekció: Juhászkutyák

RÖVID TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: A holland juhászkutya eredetileg vidéki pásztorkutya volt. A
hollandok a korai időktől kezdve szántóföldi kultúrával rendelkeztek, amelyen – egyebek mellett birkanyájakat legeltettek. A kutyáknak távol kellett tartaniuk a nyájat veteményektől, amit az utak és
szántóföldek mentén járőrözve tettek meg. Elkísérték továbbá a nyájat a legelőkre, piacokra és
kikötőkbe.
A tanyán távol tartották a tyúkokat a veteményestől, összeterelték a teheneket fejésre, és húzták a
tejeskocsikat, de riasztották is a gazdákat, ha a tanya területére idegenek érkeztek. 1900 körül a
juhnyájak nagy része eltűnt Hollandiából. A holland juhászkutyák sokoldalú képességeik folytán
azonban alkalmasak voltak a kutyakiképzésre, amely ekkortájt kezdett népszerűvé válni. Így a holland
juhászkutyák új életpályába kezdtek, mint rendőrkutyák, kereső- és nyomkövető kutyák, és vakvezető
kutyák. Azonban a mai napig képesek birkákat terelni. Az első fajtastandard közzétételének időpontja
1898. június 12.
ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: A holland juhászkutya közepes méretű és súlyú, jól izmolt kutya erőteljes
és jól kiegyensúlyozott felépítéssel. Kiváló állóképességű, élénk vérmérsékletű kutya intelligens
arckifejezéssel. A szőrzettől függően az alábbi változatokat különböztetjük meg: rövid-, hosszú- és
drótszőrű.
LEGFONTOSABB MÉRETARÁNYOK: A test hossza (a vállvonaltól a farvonalig) meghaladja a
marmagasságot, körülbelül 10:9 arányban, ahogy egy ügető kutyánál szükséges.
A koponya és a fang hosszának aránya 1:1.
VISELKEDÉS/JELLEM: Nagyon hűséges és megbízható, mindig élénk, éber, aktív, önálló, kitartással,
intelligenciával, engedelmességre termett, és igazi terelő vérmérséklettel megáldott. A holland
juhászkutya szívesen dolgozik együtt a gazdájával és a rábízott bármely feladatot önállóan oldja meg.
Nagyobb nyájak terelése során együtt kell tudjon működni számos egyéb kutyával.
FEJ: Jól aránylik a testhez. Fentről és profilból nézve ék alakú. Az alakja inkább elnyújtott, ráncok
nélkül; szikár, lapos pofákkal és nem kifejezett pofacsontokkal. A szőrzet miatt a drótszőrű változat
feje szögletesebbnek tűnik, de ez csak illúzió.

AGYKOPONYA:
Koponya: Lapos
Stop: Gyenge, bár tisztán kivehető.
ARCKOPONYA:
Fang: Enyhén hosszabb, mint a lapos homlok. Az orrhát egyenes és párhuzamos a koponyatájékkal.
Orrtükör: Fekete.
Ajkak: Szorosak és erősen pigmentáltak.
Állkapcsok/Fogak: Ollós harapás, erős, szabályos és teljes.
SZEMEK: Sötét színűek és közepes nagyságúak. A szemek mandula alakúak és enyhén ferde vágásúak.
A szemek nem ülhetnek túl távol egymástól és nem dülledhetnek ki.
FÜLEK: Közepes nagyságúak. Magasan és függőlegesen tartottak, amikor a kutya figyel.
NYAK: Nem túl rövid, száraz, lebernyeg mentes, a testhez fokozatos átmenettel illeszkedik.
TEST/TÖRZS: Erőteljes, de nem durva.
Felső vonal: A nyak a test felső vonalához átmenet nélkül, gyengéden illeszkedik. A fej és a nyak tartása
természetes.
Hát: Egyenes és feszes.
Ágyéktáj: Feszes, se nem túl hosszú se nem túl szűk.
Far: Enyhén lejt, nem túl rövid.
Alsó vonal és has: Enyhén felhúzott.
Mellkas: Mély és kellőképpen hosszú, nem szűk, a bordák enyhén kidomborodnak.
Szügy: Igen jól fejlett.
FAROK: Nyugalmi állapotban egyenesen vagy enyhén ívelten lefelé lóg, a csánkig ér. Mozgásban
elegánsan felfelé tartott, sohasem visszakunkorodó vagy oldalt hordott.
VÉGTAGOK:
MELLSŐ VÉGTAGOK:
A mellső végtagok erőteljesek, jó hosszúságúak és jól izmoltak. A csontozat erős, de nem nehézkes.
Mindig általánosan egyenes vonalúak, de az elülső lábközép kellőképpen ruganyos.
Váll: A lapockacsont jól illeszkedik a testhez és jól lejt.
Felkar: Nagyjából egyforma hosszú a lapockacsonttal, és megfelelő szöget zár be a kapcsolódó
csontokkal.
Könyök: Jól csatlakozik.
Elülső mancs: Ovális. Jó kötöttségű, a lábujjak íveltek. Fekete körmök és rugalmas, sötét talppárnák.

HÁTSÓ VÉGTAGOK: A hátsó végtagok erőteljesek és jól izmoltak. A csontozat erős, de sohasem
nehézkes. Nem túlzottan szögelt.
Comb és lábszár: Nagyjából egyenlő hosszúságúak.
Csánk: A farvonalra merőleges.
Fattyúujj: Nincs jelen.
Hátsó mancs: Ovális. Jó kötöttségű, a lábujjak íveltek. Fekete körmök és rugalmas, sötét talppárnák.
JÁRÁS/MOZGÁS: A holland juhászkutya ügető kutya szabad, sima és ruganyos mozgással, eltúlzott
lendület vagy kilépés nélkül.
SZŐRZET:
Szőr:
Rövid szőr: A test egészén, meglehetősen kemény, szorosan záró, nem túl rövid szőrzet gyapjas
aljszőrzettel. A nyakfodor, a comb hátulsó része és a faroktő tisztán kivehető.
Hosszú szőr: A test egészén, hosszú, egyenes, jól illeszkedő, durva tapintású, nem göndör vagy
hullámos, gyapjas aljszőrzettel. Jól kivehető nyakfodor és comb hátsórész.
A farok dús szőrrel borított. A fej, a fülek és a hátsó lábak a csánktól lefelé rövid, sűrű szőrrel fedettek.
A mellső lábak hátulja erőteljes szőrzettel fedett, a szőrhossz a mancsokhoz közeledve rövidül, ún.
„tollas”. A fül nem rojtos.
Drót szőr: Tömör, durva bozontos szőr és tömör, gyapjas, sűrű aljszőrzet fedi a teljes testet, kivéve a
fejet. A szőrzet szorosan zárt.
Az alsó- és felső ajkakat dús szőr fedi, a bajusz, a szakáll és a két bozontos, kemény szemöldök
kifejezettek, de nem túlzóak.
A szőrzet nem puha tapintású. A koponyát és pofákat fedő szőrzet kevésbé erőteljes. Oldalról úgy
tűnik, mintha a koponya szögletesebb lenne. Kívánatos ez erőteljes combháti rész. A farkat teljes
hosszában szőrzet fedi. A tigriscsíkos színezet kevésbé kivehető a bozontos szőrzet miatt.
A drótszőrű változat szőrzetét évi átlag két alkalommal fel kell tépkedni.
Szín:
Tigriscsíkos (brindle). Az alapszín arany vagy ezüst. Az arany világos homokbézstől vöröses
gesztenyebarnáig terjedhet. A csíkos mintázat a test egészén jól kivehető: látszik a nyakszirten, a
combháton és a farkon is. A túl sok fekete nem kívánatos. A fekete maszk preferált.
Az erőteljes fehér foltok a mellkason vagy a lábakon szintén nem kívánatosak.
MÉRET ÉS SÚLY:
Marmagasság: Kanok: 57 – 62 cm
Szukák: 55 – 60 cm
HIBÁK: Az előbbiektől való mindennemű eltérést hibának kell tekinteni, melynek szankcionálása
arányban kell álljon a hiba nagyságával és annak hatásával a kutya funkcionális egészségére és
jóllétére.

KIZÁRÓ HIBÁK:
•
•
•

Agresszív vagy túlzottan félénk egyedek
Fizikális- vagy viselkedésbeli eltérések tiszta jeleit mutató egyedek
Fajtajelleg hiánya

MEGJEGYZÉS:
•
•

A kanoknak két, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkezniük, melyek
teljes egészében leereszkedtek a herezacskóba.
Kizárólag funkcionálisan és klinikailag egészséges, a fajtajelleget tipikusan mutató kutyákat
lehet tenyésztésbe vonni.

Forrás: http://www.fci.be/nomenclature/Standards/223g01-en.pdf

