
FCI STANDARTS Nr. 190/ 12/01/1998

HOFAVARTS (HOVAWART)

Izcelsmes valsts:
Vācija

Oriģinālā standarta publicēšanas datums:
1998. gada 12. janvāris

Piederība:
Darba suņu šķirne.

FCI klasifikācija:   2. grupa: PINČERI UN ŠNAUCERI, MOLOSI, ŠVEICES KALNU UN GANU SUŅI 

                                2.2  apakšgrupa: MOLOSI, KALNU TIPS.
                                      Ar darba pārbaudi.

Īss vēsturisks apraksts
Hofavarts ir ļoti sena vācu darba suņu šķirne. Vārds cēlies no augšvācu: Hova = Hof (pagalms, sēta, 

māja,  lauku  sēta)  un  Wart  =  Wächter  (sargs).  Kopš  1922.  gada,  izmantojot  šim  tipam  pietiekoši 

atbilstošus lauku sētās vēl sastopamus suņus, šķirne tika izkopta no jauna. Bez tam pirmsākumos tika 

pieļauta  krustošana  ar  Vācu  Aitu  Suņiem,  Ņufaundlendiem,  Leonbergeriem  un  citām  šķirnēm. 

Pateicoties stingriem selekcijas pasākumiem atkal tika iegūts sākotnējais darba suņa tips. 

Izcelsmes valstī Hofavarta veselības stāvoklim tiek piešķirta ļoti liela vērība, īpaši attiecībā uz gūžas 

locītavas displāziju. Gadu desmitiem ilgas selekcijas rezultātā ir panākts, ka šķirne ir praktiski brīva no 

displāzijas un slimo dzīvnieku skaits ir ļoti neliels (tikai daži procenti). Tiek sagaidīts, ka visi Hofavarta 

šķirnes klubi un apvienības šo sasniegumu izvirzīs arī par savu turpmākās darbības mērķi.

VISPĀRĒJAIS SUŅA IZSKATS
Hofavarts  ir  vidēji  liels,  garspalvains  un  spēcīgs  darba  suns  ar  viegli  izstieptu  ķermeni.  Dzimumu 

atšķirība ir labi pamanāma vispirms galvas formā un ķermeņa uzbūvē.

SVARĪGĀKĀS IZMĒRU PROPORCIJAS
Torsa (rumpja) garums veido apmēram 110% līdz 115% no skausta (kumbra) augstuma.

IZTURĒŠANĀS UN RAKSTURS
Hofavarts ir iecienīts darba suns ar daudzpusīgas izmantošanas iespējām. Iedabai atbilstoši un mierīgi 

viņš  pārvalda (ap)sarga instinktu, viņam raksturīga pašpārliecinātība un laba stresa noturība, vidējs 

temperaments  un  ļoti  labas  ožas  spējas.  Harmoniski  saskaņotās  ķermeņa  proporcijas  un  īpašā 

pieķeršanās savai ģimenei padara viņu par izcilu pavadoni, sargu, aizstāvi, pēddzini un glābēju.
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GALVA
Deguna tiltiņš ir taisns un veido paralēli ar galvas virsdaļu. Purna sejas daļa un galvaskauss ir gandrīz 

vienāda garuma. Galvas āda pieguļ stingri.

Galvas virspuse
Galvaskauss: spēcīgajai galvai ir plata, izliekta piere.

Paura kaula šķautne: labi samanāma

Galvaskausa sejas daļa
Deguns: nāsis labi izveidotas. Pigmentācija melniem un melni lāsumainiem suņiem ir melna, blondiem 

suņiem: pigmentācija melna, pieļaujams mainīgums.

Sejas daļa: spēcīga, skatoties gan no sāniem, gan no augšas, mazliet sašaurinās.

Lūpas: labi pieguļ

Zobi/  sakodiens:  Hofavartam  ir  pilnīgs,  spēcīgs  šķērveida  sakodiens,  42  zobi,  saskaņā  ar  zobu 

formulu. Zobi žoklī novietoti vertikāli. Ir pieļaujams tiešais sakodiens.

Acis: acis ir ovālas ne uz āru izvirzītas, ne iegrimušas. Acu krāsa ir no tumši līdz vidēji brūnai. Acu 

plakstiņi cieši pieguļ.

Ausis: brīvi pieguļošas trīsstūrveida nokarenās ausis ir novietotas augstu un tālu viena no otras, kas 

optiski paplašina galvas virsdaļu, un garumā aizsniedz lūpu kaktiņu (vai garākas). Ausu gali ir viegli 

noapaļoti.  Miera stāvoklī  ausis  līdzeni  pieguļ,  uzmanības stāvoklī  tās var  tikt  pavirzītas uz priekšu. 

Priekšējā mala atrodas apmēram pa vidu starp aci un pakauša kaulu.

KAKLS
Spēcīgais kakls ir vidēji garš ar cieši pieguļošu rīkles ādu.

ĶERMENIS
Mugura: mugura ir taisna un stingra.

Jostas vieta: spēcīga un mazliet garāka par krustiem.

Krusti: veido vieglu kritumu un ir vidēja garuma.

Krūtis: platas, zemas un spēcīgas.

ASTE
Kupli  apspalvotā  aste  sniedzas  lejpus  papēža  locītavai,  bet  ne  līdz  grīdai.  Atkarībā  no  suņa 

noskaņojuma, aste var tikt nēsāta pacelta augstu virs muguras vai nolaista.

LOCEKĻI
Priekškājas: spēcīgas, taisnas, novietotas vertikāli un labi saskatāmas no priekšpuses un sāniem.

Pleci: ļoti labi muskuļoti. Lāpstiņas ir garas un novietotas stipri slīpi uz atpakaļu.

Augšdelms: garš, šaurs, ķermenim pieguļošs.

Elkoņi: pieguļ krūšu kurvim.

Priekškājas pamata locītava: spēcīga.

Priekškājas vidusposms (apakšplecs): novietots gandrīz vertikāli.
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Pakaļkājas: ir spēcīgas un no aizmugures skatoties, novietotas vertikāli. Aizmugurējā pēdas daļa stipri 

saliekta.

Augšstilbs un apakšstilbs: ļoti muskuļots.

Papēža locītava: spēcīga, zemu novietota.

ĶEPAS
Apaļīgas, spēcīgas un kompaktas. Kājas pirksti ir izliekti un cieši sakļauti. Rudamentālais izaugums ir 

izoperējams, izņemot zemēs, kur tas ar likumu ir aizliegts. Kāju nagi melni lāsumainiem un melniem 

suņiem ir melni pigmentēti. Kāju nagi blondiem (zeltainiem) suņiem var būt vājāk pigmentēti.

GAITA/ KUSTĪBA 
Pie jebkura pārvietošanās veida (skatoties no priekšpuses vai aizmugures), Hofavarts kustas taisnā 

līnijā un telpu aptverošiem lokiem. Rikši ir plašiem, lieliem soļiem ar spēcīgu pakaļkājas atspērienu.

ĀDA
Kopumā  āda ir  cieši  pieguļoša.  Melni  lāsumainiem un melniem suņiem ir  ādai  ir  zilgans  spīdums, 

blondiem (zeltainiem) – lielākoties rozā.

APMATOJUMS
Mati: spēcīgie garie mati ir viegli viļņoti un pieguļoši, ar nelielu pavilnu. Tie ir garāki uz krūtīm, vēdera, 

priekškāju  mugurpusē,  uz  augšstilba  un  astē.  Uz  galvas  un  priekškāju  priekšpusē,  augšstilbu 

aizmugurē un pakaļkāju priekšpusē apspalvojums ir īss. Apmatojums ir vienlaidu.

Krāsa: mēdz būt trīs veidu: melni lāsumaini, melni un blondi (zeltaini)

Melni  lāsumainie:  apmatojums  ir  melns  un  spīdošs,  krāsa lāsumos –  vidēji  zeltaina  (blonda).  Uz 

galvas zīmējums sākas lejpus deguna tiltiņa un stiepjas līdz lūpu kaktiņam, aizsniedzot rīkles robežu. 

Punktveida  iezīmes virs  acīm ir  labi  saskatāmas.  Krūšu daļa sastāv  no  diviem blakus  novietotiem 

laukumiem, kas var būt savienoti savā starpā. Uz priekškājām, no malas skatoties, zīmes sniedzas no 

kāju  pirkstiem  gandrīz  līdz  kājas  vidusdaļas  priekšpusei  un  aizmugures  daļā  aizsniedz  elkoņa 

augstumu.Uz pakaļkājām, no malas skatoties, lāsums lejpus papēža locītavas veido platas svītras, kas 

pāriet šaurās svītrās virspus papēža locītavas, kas no pakaļkāju priekšpuses aizsniedz vēdera laukuma 

augstumu.  Arī  lejpus  astes  pamatnes  ir  citas  krāsas  laukums.  Zīmējums  visās  vietās  ir  skaidri 

norobežots. Ir pieļaujami atsevišķi balti laukumi uz krūtīm, tāpat kā atsevišķi balti mati uz kāju pirkstiem 

un astes galā. Pigmentācija uz plakstiņiem, lūpām un pirkstu spilventiņiem ir melna.

Melnie: apmatojums ir melns un spīdīgs. Atsevišķi balti plankumi uz krūtīm, tāpat kā atsevišķi balti mati 

uz  kāju  pirkstiem  un  astes  galā  ir  pieļaujami.  Pigmentācija  uz  plakstiņiem,  lūpām  un  pirkstu 

spilventiņiem ir melna.

Zeltainie (blondie): apmatojums ir vidēji blonds, spīdīgs, vēdera virzienā un uz kājām kļūst gaišāks. 

Atsevišķi  balti  plankumi  uz  krūtīm, tāpat  kā  atsevišķi  balti  mati  uz  kāju  pirkstiem un astes  galā  ir 

pieļaujami. Pigmentācija uz plakstiņiem, lūpām un pirkstu spilventiņiem ir melna.
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IZMĒRS
Skausta augstums: suņiem (tēviņiem) 63 – 70 cm, sunītēm (kucītēm) 58 – 63 cm.

KĻŪDAS
Katra novirze no iepriekš nosauktajiem punktiem ir jāuzskata par kļūdu, kuras novērtēšanai jābūt tieši 

proporcionālai novirzes pakāpei.

NO STANDARTA IZSLĒDZOŠAS KĻŪDAS
Vispārējais izskats: šķirnes fenotipam neatbilstoši suņi. Kucītes ar izteiktām suņu tēviņu pazīmēm.

Suņi (tēviņi) ar izteiktām kucītes pazīmēm.

Proporcijas: no standarta stipri atšķirīgas ķermeņa proporcijas.

Izturēšanās un raksturs: agresīvi, bailīgi, šāvienu bailīgi vai miegaini un vienaldzīgi suņi.

Galva: 

 nav samanāma paura kaula šķautne,

 zilas vai gaiši zaļas acis,

 stāvas, atgāztas „noļukušas”, rožu zieda lapiņas ausis vai atkārušās ausis,

 nepilns (priekš- vai aizmugures sakodiens), pārkodiens,

 trūkst vairāk kā divi zobi no 4PMI un 2 M3, vai viens no citiem zobiem.

Kakls: izteikta pakakle vai daudz brīvas rīkles ādas.

Ķermenis: 

 stipri slīpa (ar kritumu) vai stipri uz augšu uzrauta mugura,

 šauras vai mucveidīgas krūtis,

 astes anomālijas: stipri saīsināta aste, izteikti gredzenā sagriezta aste.

Locekļu samēri: stipri paaugstinātas pakaļkājas.

Apmatojuma īpašības: pārāk sprogaini mati (gredzenveida lokas).

Amatojuma krāsa: krāsas, kas nav aprakstītas standartā, piemēram, zilpelēks, savvaļas zvēru krāsas, 

brūns, balts, blonds ar apkvēpuma nokrāsu vai pārsvarā vairākzonu krāsas mati.

Balti plankumi. Atsevišķi balti mati augšstilba iekšpusē nenoved pie izslēgšanas no šķirnes standarta.

Melni lāsumainie suņi:  pelēki vai brūni plankumi ārpus šķirnei  noteiktajiem. Pārsvarā  citas krāsas 

nekā melna pavilna. Pārsvarā pelēks vai iebalts lāsumu zīmējums.

Melnie suņi: pelēki vai brūni plankumi. Pārsvarā citas krāsas nekā melna pavilna

Blondie suņi:  atsevišķi  balti  mati  uz deguna tiltiņa nenoved pie izslēgšanas no šķirnes. Vienlaidus 

sarkanīgi blonda krāsa bez pārejas uz gaišāku. Iebalti blonda krāsa, arī uz ausīm. Ievērojami baltas 

krāsas plankumi. Tumši plankumi vai maska.

Izmērs: mazāks par noteikto lielumu. Virs noteiktā lieluma vairāk par 3 cm.

N.B. Suņiem (tēviņiem) jābūt diviem acīmredzami normāli attīstītiem sēkliniekiem, kas pilnīgi atrodas 

sēklinieku maisiņā.
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