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Käyttötarkoitus:
Kuvaszia käytetään talojen, omaisuuden ja
arvoesineiden sekä ihmisten vahti- ja suojelukoirana. Sitä on käytetty myös metsästys- ja
jälkikoirana.
Lyhyt historiaosuus:
Kuvasz on jo kauan sitten nykyisen Unkarin
alueelle vakiintunut ikivanha paimenkoira.
Sen esivanhemmat tulivat Karpaattien keskustasangolle (nyk. Transilvania) unkarilaisten
miehityksen aikana. Näitä koiria tarvittiin
vahtimaan ja vartioimaan karjalaumoja villieläimiltä ja varkailta. Metsästysviettinsä ansiosta kuvaszeja käytettiin kuningas Matthias
Corvinuksen aikana ensisijaisesti metsästyskoirina. Karjanpaimennuksen vähennyttyä niitä
on käytetty paljon harvemmin alkuperäisiin
tarkoituksiin, ja rotu on kotiutunut kyliin ja
myöhemmin jopa kaupunkeihin.
Huomioitavaa: Kuvasz on toiminut karjalaumojen suojelu- ja vartiokoirana. Ei karjaa
kokoavana koirana.

Yleisvaikutelma:
Vahva ja kookas; valkoinen karvapeite on
tiheä ja laineikas. Miellyttävä ulkonäkö säteilee jaloutta ja voimaa. Yksittäiset ruumiinosat
sopivat tasapainoisesti toisiinsa, raajat eivät
ole liian lyhyet eivätkä liian pitkät. Luusto on
vahva, ei karkea. Vahvat lihakset ovat kuivat,
nivelten ääriviivat erottuvat selvästi. Sivulta
katsottuna runko on suorakulmion muotoinen,
lähes neliö. Lihaksikas, vahvarakenteinen,
luonteeltaan eloisa ja erittäin liikkuvainen.
Ulkonäkö ilmentää väsymätöntä työkykyä.
Huomioitavaa: Tyypillisintä kuvaszille on sopusuhtainen, kuiva pää, mantelinmuotoisine
silmineen. Syvä rinta, vahvarakenteiset jalat
ja loivasti laskeva selkä. Sukupuolileima tulee
näkyä selvänä

Tärkeitä mittasuhteita:
Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi; rintakehän syvyys on noin puolet säkäkorkeudesta; kuono on hieman alle puolet
pään koko pituudesta.
Käyttäytyminen / luonne:
Rohkea ja peloton. Puolustaa suojeltavakseen
uskottuja ihmisiä ja vahtii heidän omaisuuttaan jopa henkensä uhalla. Itsevarma, voi
huonosti kohdeltuna tulla aggressiiviseksi.
Uskollinen ja luotettava, rakastaa isäntäänsä
ja ympäristöään. Arvostaa saamaansa rakkautta ja huolenpitoa. Vaatii paljon liikuntaa
ja toimintaa. Vaatimaton ja helppohoitoinen,
kestää myös hyvin ankaria sääolosuhteita.
Huomioitavaa: Kuvasz reagoi herkästi vanhan
vahti- ja suojelutehtävänsä mukaisesti, sen
on sallittava kuitenkin käsittely omistajan
avustuksella.

Pää:
Rodulle tyypillisesti kiilamainen, suhteessa
runkoon, miellyttävä, jalo ja melkoista voimaa ilmentävä. Rodulle tyypillisesti selväpiirteinen ja kuiva. Kuvaszin voi erottaa muista
sukulaisroduista pääasiassa pään muodon
ansiosta. Urosten pää on hieman voimakkaampi kuin narttujen.
Kallo: Leveä; otsa on hieman ulkoneva. Keskellä otsaa on selvä uurre.
Otsapenger: Niukka.
Kirsu: Musta ja tylppäkärkinen.
Kuono-osa: Leveä, pitkä, hyvin lihaksikas ja
tasaisesti kapeneva, ei koskaan suippo. Kuononselkä on suora.
Huulet: Mustat ja tiiviit. Suupieli on pykäläinen.

Huomioitavaa:
Pää on kuvaszin huomattavin erityispiirre,
joka erottaa sen muista suurista valkoisista
paimenten koirista.

Hampaat / purenta: Hyvin kehittynyt, vahva, säännöllinen ja hammaskaavion mukainen
täydellinen leikkaava purenta.
Huomioitavaa: 2 x P1 hammaspuute sallitaan

Pään pituus verrattuna koiran säkäkorkeuteen
on 45% ja kuono-osan pituus pään kokonaispituudesta 42 -50%.
Kallo on pitkä, keskileveä korvien välistä,
kaveten hyvin kehittynyttä kuono-osaa kohti.
Pään pituus on tärkeä.
Sivulta katsottuna kallo on vain kevyesti holvautunut, litteähkö, jatkuen pehmeästi heikosti erottuvaa otsapenkereeseen ja pitkään
suoraan kuonoon.
Otsauurre on hienosti meislattu, ei liian syvä.
Edestäpäin kallonmuoto näkyy selvästi.
Niskaosa on leveä, sitten kallo kapenee kuonoa kohti. Kauniissa kuvaszin päässä ei saa
olla ulkonevia poskipäitä tai otsapengertä,
vaan sen tulee kaventua tasaisesti. Kuono-osa
ei saa olla liian terävästi kaventuva vaan sen
tulee muistuttaa katkaistua kiilaa.
Koiran kasvojen karva on lyhyttä. Poskilihakset ovat hyvin kehittyneet, eivät liian
korostuneet. Kuono ei saa olla liian syvä eikä
karkea, vaan keskipituinen ja lihaksikas.
Pää vaikuttaa kapealta. Urosten pää on isompi ja voimakkaampi, ei kuitenkaan lihasten
tai rasvan peitossa. Narttujen pää on luustoltaan kevyempi. Huulet eivät roiku, vaan ovat
tiiviit. Suupielistä huulet ovat hammastetut.

Silmät: Hieman vinoasentoiset, mantelinmuotoiset ja tummanruskeat. Silmäluomien reunat
ovat mustat ja tiiviit.
Huomioitavaa: Silmien värin tulee olla tumma. Keltaiset silmät pilaavat koiran ilmeen.
Löysät silmäluomet ovat kuvaszille virhe.
Korvat: Keskikorkealle kiinnittyneet; kolmasosa korvasta nousee tyvestään kaareutuen ja
laskeutuu sitten tiiviisti pään myötäisesti. Korvat ovat V:n muotoiset ja kärjestään pyöristyneet, eivät koskaan pystyt eivätkä kiertyneet.
Valppaan koiran korvat kohoavat hieman.
Kaula: Pikemminkin lyhyt kuin keskipitkä, hyvin lihaksikas ja muodostaa 25 - 30°:n kulman
vaakatasoon nähden. Niska on lyhyt. Kaulanahka on tiivis, ei löysä. Uroksilla on selvä
kaulus ja harja.

Runko:
Sivulta katsottuna runko muodostaa vain hieman neliöstä poikkeavan suorakulmion.
Säkä: Pitkä, nousee selvästi selkälinjan yläpuolelle.
Selkä: Keskipitkä, suora, leveä, hyvin lihaksikas ja kiinteä.
Lanne: Lyhyt ja tiivis selän jatke.
Lantio: Hieman viisto, hyvin lihaksikas ja
leveä. Lantion erittäin tiheän karvapeitteen
vuoksi koira näyttää hieman takakorkealta.
Rintakehä: Eturinta on hyvin kehittyneiden
lihasten ansiosta pyöristynyt, rintalastan kärki
on vain hieman ulkoneva. Rintakehä on syvä ja
pitkä, kyljet hieman kaarevat.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa rintakehästä lähtien hieman takaosaa kohti.

Huomioitavaa:
Säkä kohoaa selkälinjasta ja yhtyy kaulaan
melko jyrkässä kulmassa. Kaulan ja sään ääriviivat jatkuvat yhtenäisinä. Usein on jopa vaikea erottaa missä kaula loppuu ja säkä alkaa.
Säkä on selvästi erottuva vain yksilöillä, joilla
on heikko lihaksisto. Ihanne on pitkä säkä,
ja keskipitkä selkä, lyhyt lanne ja keskipitkä
loivasti viettävä lantio. Tällainen rakenne
mahdollistaa kestävän ravin, jota kuvasz on
tarvinnut työssään. Pitkä säkä ja keskipitkä
selkä yhdessä takaavat riittävän pituisen rintakehän, joka on myös keskinkertaisen leveä
ja hyvin kehittynyt. Selkä on suora ja loivasti
laskeva. Notkoselkä on merkki löysästä rakenteesta. Tukeva ja lyhyt lanne muodostaa
vahvan ja luonnollisen siteen etu- ja takaosan
väliin. Vatsa on jonkin verran sisäänvetäytynyt, ei roikkuva.

Häntä:
Alas kiinnittynyt, hieman viiston lantion suora
jatke, suoraan alaspäin riippuva ja kinnerniveliin ulottuva; hännänpää kaartuu hieman ylöspäin, ei koukuksi. Koiran ollessa valpas häntä
voi nousta korkeintaan selkälinjan tasolle.
Huomioitavaa:
Häntä ei saa kiertyä eikä kohota selkälinjan
päälle

Raajat
Eturaajat
yleisvaikutelma: Eturaajat ovat pystysuorat
ranneniveliin asti, yhdensuuntaiset ja kohtalaisen kaukana toisistaan. Edestä katsottuna
eturaajan asento on oikea, jos olkanivelestä
vedetty pystysuora viiva kulkee eturaajan
akselia pitkin 3. ja 4. varpaan väliin. Sivulta
katsottuna asento on oikea, jos kyynärnivelestä maahan vedetty pystysuora viiva kulkee
raajan keskilinjaa pitkin ranneniveleen.

Ranteet: Hyvin kehittyneet ja tiiviit; jänteet
ovat lujat.
Välikämmenet: Suhteellisen lyhyet, kuivat ja
hieman viistot (10 - 15°:n kulmassa pystysuoraan nähden).

Lavat: Lapaluut ovat pitkät, viistot, lihaksikkaat ja tiiviisti rintakehän myötäiset, kuitenkin joustavat.

Käpälät: Pyöreät tai hieman soikeat, tiiviit.
Varpaat ovat lyhyet, joustavat, tiiviisti yhdessä ja niin korkeasti kaareutuneet, ettei niiden
keskiosa kosketa maata. Päkiät ovat kimmoisat ja mustat. Kynnet ovat kovat ja vahvat,
mustat tai liuskeenharmaat.

Olkavarret: Keskipitkät ja hyvin lihaksikkaat.
Olkavarsi ja lapaluu muodostavat 100 - 110°:
n kulman.

Huomioitavaa:
Rintakehän syvyys on noin puolet säkäkorkeuteen verrattuna.

Kyynärpäät: Kuivat ja tiiviisti rintakehän
myötäiset, eivät sisään- eivätkä ulospäin kiertyneet. Olka- ja kyynärvarsi muodostavat 120
- 130°:n kulman.
Kyynärvarret: Suhteellisen pitkät, suorat,
kiinteät ja kuivalihaksiset. Ranneniveleen
ulottuvat jänteet ovat vahvat.

Takaraajat
Yleisvaikutelma: Takaraajojen asento on
sivulta katsottuna oikea, jos polvinivel sijaitsee suoraan sarvennaisen alapuolella ja käpälä
lonkkanivelen alapuolella. Istuinluun kärjestä
kulkee suora linja kantaluuhun. Takaa katsottuna takaraajojen asento on oikea, jos istuinluun kärjestä raajojen akselia pitkin kulkevat
suorat linjat ovat yhdensuuntaiset ja koskettavat maata kohtalaisen kaukana toisistaan.
Reidet: Pitkät, leveät ja voimakkaat lihakset
kiinnittyvät tiiviisti lantioon. Lantio ja reisi
muodostavat 100 - 110°:n kulman.
Polvet:
Nivelet on suuret. Reiden ja säären välinen
kulma on 110 - 120°.
Sääret: Pitkät, massiiviset lihakset ulottuvat
kintereeseen vahvoin jäntein. Sääret ovat takaa katsottuna pystysuorat ja yhdensuuntaiset
rungon akselin kanssa.
Kintereet: Leveät, suuret, kuivat ja jänteikkäät. Kinnerkulma on 130 - 140°.
Välijalat: Pitkät ja pystysuorat.
Käpälät: Soikeat, muutoin kuten etukäpälät.

Huomioitavaa:
Takaraajat eivät ole niin voimakkaasti kulmautuneet kun esim. saksanpaimenkoiralla,
mutta kuitenkin ravityyppisen koiran liikuntaa vastaavat. Kulmaukset ovat suhteelliset
etukulmauksiin verrattaessa. Liian jyrkät,
suorat kulmaukset lyhentävät takajalan
askelta ja saavat kuvaszin näyttämään takakorkealta. Huonot kulmaukset aiheuttavat
koiran nopean väsymisen, koska polvi joutuu
liikkeessä liian kovalle rasitukselle. Ongelma
on yleismaailmallinen kuvasz kasvatuksessa,
joten arvostelussa tulisi takaosat huomioida
erittäin tärkeinä.

Liikkeet: Kävellessä askeleet ovat pitkät ja hitaat. Ravissa liikkeet ovat kepeät, joustavat, maatavoittavat, lennokkaat, tasapainoiset ja väsymättömät. Kyynärpäät eivät kierry sisään- eivätkä ulospäin.
Huomioitavaa: Kuvasz on suuri koira, jolla on vahva, terve luusto ja hyvät lihakset sekä niitä vastaavat tarkoituksenmukaiset liikkeet käynnissä ja pitkä maatavoittava ravi. Kuvaszin tulee pystyä ravaamaan 20 – 30 km tasaista vauhtia ilman erityistä ponnistelua. Löysät flegmaattiset
liikkeet eivät ole rodunomaisia. Liikunnassa tulee näkyä jäntevyys ja lihaksikkuus. Tyypillinen kuvasz laskee päänsä selkälinjan tasolle liikkuessaan reippaasti, kuten kuvassa näkyy.

Nahka:
Runsaspigmenttinen, liuskeenharmaa ja tiiviisti rungonmyötäinen.
Huomioitavaa: Kirsu ja silmäluomet ovat aina
mustat. Tilapäiset pigmentoinnin vaalenemiset eivät ole iso virhe, jos kyseisen koiran
pigmentti nopeasti palautuu ennalleen. Sitä
vastoin lihanväriset laikut tai pigmentti täydellinen puuttuminen ovat vakavia virheitä.
Kita on myöskin tumma. Kidassa sallitaan jonkin verran vaaleita laikkuja, kunhan ne eivät
ulotu yli huulien. Kieli on terveellä kuvaszilla
kirkkaanpunainen. Ihonvärin näkee parhaiten
vatsanahasta, jossa karva on ohuinta. Kevyt
värivaihtelu vatsanahassa sallitaan.

Karvapeite
Karva: Kohtalaisen kovaa, laineikasta, hieman jäykkää, ei huopaantuvaa. Karheamman
peitinkarvan alla on hienompaa untuvaista
aluskarvaa. Päässä, korvissa ja käpälissä karva
on lyhyttä (1 - 2 cm), tiheää, pystyä ja suoraa. Eturaajojen etuosassa ja sivuilla sekä
takaraajoissa polvien alapuolella karva on
yhtä lyhyttä (1 - 2 cm) ja suoraa. Raajojen
takaosassa on 5 - 8 cm pitkät hapsut; takaraajojen housukarvat ulottuvat kintereisiin asti.
Kaulus jatkuu rintaan ulottuvana harjana ja on
erityisen selvä uroksilla. Rungossa, reisissä ja
olkavarsissa karva on keskipitkää (4 - 12 cm)
ja erittäin laineikasta muodostaen usein harjanteita, töyhtöjä ja tupsuja. Häntää peittää
kauttaaltaan tuuhea, laineikas karva, joka voi
hännänpäässä olla jopa 10 - 15 cm pitkää.

Huomioitavaa: Lyhyt karva jatkuu päässä
niskaan saakka. Korvien välissä ja pään päällä ei saisi olla pitkää karvaa, se saa kuvaszin
näyttämään vähemmän viehättävältä. Runko,
raajojen yläosat, kaula ja häntä ovat paksun
laineikkaan ja melko karkean karvan peitossa.
Karva muodostaa pyörteitä, laineita ja kiharoita. Karkean päälikarvan alla on hienompi
aluskarva, jonka määrä vaihtelee vuodenaikojen mukaan. Kaulan karvapeite muodostaa
etenkin uroksilla kauluksen pääasiassa kaulan
sivuille ja alaosaan. Toisinaan kaulus ulottuu rintakehään saakka ja muodostaa harjan. Raajoissa on röyhelö noin 5 -7 cm pitkä,
reisissä joskus pidempikin, samoin hännässä
joihin muodostuu 10 – 15 cm pitkät hapsut.
Kuvaszin karva ei kierry yhteen, eikä se muodosta lettejä tai nyörejä. Hoitamattomalla
koiralla karva voi paakkuuntua varsinkin takaosassa. Suora karva rungossa ei ole rodulle
tyypillistä. Pitkät suortuvat ovat epäsuotavia.
Jonkin verran kihartuva harja voidaan hyväksyä. Näyttelyissä esitettävät pestyt, auki
kammatut ja suoraksi föönätyt turkit eivät
ole rodunomaisia. Turkissa tulee näkyä sen
rodunomaisuus, karvan kiilto, laineikkuus ja
kiharuus. Liian usein pesty turkki menettää
nämä tyypilliset ominaisuutensa ja siitä tulee
helposti likaantuva, hauras ja kiilloton.
Väri: Valkoinen, norsunluunvärinen hyväksytään. Kirsu, silmäluomien reunat ja huulet
ovat mustat. Päkiät ovat mustat tai liuskeenharmaat. Kitalaessa tumma värisävy on toivottava, vaaleanpunaiset laikut sallitaan.
Huomioitavaa: Korvissa ja selässä ei saa olla
tummempaa värisävyä.

Koko ja paino
Säkäkorkeus: Uroksilla 71 - 76 cm ja nartuilla 66 - 70 cm.
Paino: Uroksilla 48 - 62 kg ja nartuilla 37 - 50 kg.
Huomioitavaa: Mittasuhteet prosenteissa, verrattuna säkäkorkeuteen
Vähintään
rungon pituus
104
rintakehän syvyys
48
rintakehän leveys
27
rungon ympärysmitta
120
pään pituus
45
kuono-osan pituus verrattuna pään pituuteen
42

Ihanne
108 - 110
50
125 - 130
50

Voimakas otsapenger ja löysät huulet ovat
kuvaszille virhe

Karvapeitteen keltaisuus on virhe

Virheet

Hylkäävät virheet:

Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista
luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen

Selvä otsapenger
Pigmentin puute kirsussa, huulissa tai silmäluomien reunoissa.
Yhden tai useamman etuhampaan, kulmahampaan, välihampaan P2 - 4 tai poskihampaan
M1 - 2 puuttuminen, useamman kuin kahden
P1:n puuttuminen, (M3:ia ei oteta huomioon).
Ylä-, ala- tai ristipurenta, yli 2 mm rako yläja alaetuhammasrivien välissä.
Silmäluomien sisään- tai ulospäin kiertyminen
(entropium tai ektropium).
Pystyt korvat.
Lepotilassakin selkälinjan yläpuolelle nouseva
tai lähes renkaaksi kiertynyt häntä.
Takkuuntuva, kihara, ei laineikas eikä karhea
karvapeite.
Pitkäkarvaiset raajat.

Huomioitavaa: Virheiksi luetaan liian lyhyt
tai suippo kuono. Kupera kallo-osa. Matalat
kulmakaaret. Jyrkkä otsapenger. Keltaiset
silmät. Löysät luomet ja huulet. Täysin päänmyötäiset tai taaksepäin kääntyneet korvat.
Pitkä kaula. Liian leveä eturinta. Tynnyrimäinen rintakehä. Heikosti kiinnittyneet lavat.
Ulko- tai sisäkierteiset kyynärpäät. Liian
kellertävä karva tai läiskät. Veltto lihaksisto.
Epäluuloinen ilme. Yli 60 kg kokonaispaino,
Kaikki muut kuin hylkäävät hammas ja purentavirheet. Väärä sukupuolileima, narttumainen uros, urosmainen narttu.

Liian suorat takakulmaukset
Sama koira takaapäin, yllä ja edestä, alla

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina
kivespussiin.

Asiatarkistus Harry Tast
Materiaalin kokoaminen ja julkaisu Riitta Hohtela

