Чихуахуа (Chihuahueсo)
Автор: Редактор

FCI - стандарт № 218 / 23.06.2004 / GB
Произход: Мексико.
Дата на публикуване на оригиналния валиден стандарт: 24.03.2004 г.
Предназначение: куче за компания.
Класификация по F.C.I.:
Група 9 - компаньони и кучета играчки.
Секция 6 - Чихуахуа.
Без работни изпитания.

Кратка историческа справка: Чихуахуа се счита за най-миниатюрната порода в света и
носи името на най-голямата държава на мексиканската република (Чиуауа). Предполага
се, че тези кучета са живели в дивата природа и по времето на цивилизацията на
Толтеките, са били опитомени от местните жители. които ги погребвали заедно с
мъртвите и вярвали, че им помага да преминат в отвъдния свят. Изображения на кучета
- играчки наречени „Techichi“ в Тула, са били използвани като част от градската
архитектурна украса. Тези статуи много приличат на днешните Чихуахуа.
Общ вид: Това куче е с компактно тяло. Изключително важен е фактът, че черепът му е
с форма на ябълка и че то носи умерено дългата си опашка много високо, извита или с
форма на полукръг с връх, насочен към кръстната област..
Важни пропорции: Дължината на тялото, малко по-голямо от височината в холката.
Желателно е тялото да е с почти квадратна форма, особено при мъжките. При
женските , заради размножителната функция, се допуска малко по-дълго тяло.
Поведение и темперамент: Бърз, буден, жив и много смел.

Глава:
Черепна област:
Череп: Добре заоблена ябълковидна глава (характерна за породата), за предпочитане
без фонтанела, макар да се допуска малка.
Стоп: Добре изразен, дълбок и широк, като челото е изпъкнало над муцуната.
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Лицева област:
Нос: Всички цветове са разрешени. Умерено къс, насочен леко нагоре.
Муцуна: къса, права гледана в профил, широка в основата, изтънява към върха.
Устни: Сухи и плътно прилепнали.
Бузи: Само леко загатнати, много чисти.
Челюсти / зъби: Ножицовидна или клещовидна захапка. Горна, долна, както и всякакви
други аномалии в положение на горната или долната челюст трябва да бъдат строго
наказвани.
Очи: Големи, със закръглена форма, много изразителни, не изпъкнали, абсолютно
тъмни. Светли очи са допустими, но не са желателни.
Уши: Големи, изправени,широко отворени, широки в основата, постепенно изтъняват
към леко заобления им връх. В покой са наклонени странично, образувайки под ъгъл от
45 °.
Шия:
Дължина: Средно дълга
Форма: по-широка при мъжките в сравнение с женските екземпляри.
Кожа: Без гуша. При дългокосместите е желателно да наличието на "грива" от по-дълга
козина.

Тяло: Компактно и добре сложено.
Линия на гърба: равна.
Холка: Съвсем леко изразена.
Гръб: Къс и здрав
Поясница: Силно замускулена.
Крупа: Широка и силен, почти плоска или леко наклонена.
Гърди: Гръдният кош е широк и дълбок, ребрата са добре извити. Гледан отпред, широк, но не прекалено. Гледан от страни, достига до лактите. Не е бъчвообразен.
Долна линия: образувана от ясно повдигнатия корем. Отпуснат корем е позволен, но не
е желателен.

Опашка: Високо поставен, равна на външен вид, с умерена дължина; широка в основата,
изтъняваща постепенно към върха. Начинът, по който се носи опашката е важна
характеристика на породата; когато кучето се движи тя е или извита и вдигната
високо, или в полукръг с връх, насочен към кръстната област, което осигурява баланс
на тялото; не трябва да се носи, поставена между задните крайници, нито навита
по-ниско от линията на гърба. Козината на опашката зависи от разновидността и е в
хармония с космената покривка на тялото. При дългокосместите, козината на опашката
образува кичур, който наподбява перо. Опашката е висяща в покой и леко извита като
кука.
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Крайници:
Предни крайници: прави и с добра дължина; гледани отпред, образуват права линия с
лактите. Погледнати отстрани, са изправени.
Рамене: Чисти и умерено замускулени. Добър ъгъл между плешката и мишницата.
Лакти: Стегнати и плътно прилепнали към тялото, което осигурява свободно движение.
Китки: Леко наклонени, силни и гъвкави.
Задни крайници: Задните крайници са добре замускулени с дълги кости, вертикални и
успоредни помежду си с добър ъгъл на тазобедрената става, коляното и скакателната
стави, в хармония с тези на предните крайници.
Метатарзуси: Къси, с добре развити ахилесови сухожилия; гледани отзад, те са добре
различими, прави и вертикални.
Лапи: Много малки и овални с добре отделени пръсти, но не (нито като заешка, нито
като котешка лапа). Ноктите са добре извити и умерено дълги. Възглавничките са
добре развити и много еластични. Вълчите пръсти не са желателни.
Движения: Крачките са дълги, пружиниращи, енергични и активни с добър обхват и
сила Погледнато от отзад, задните крайници трябва да се движат почти успоредно един
до друг, така че отпечатъците им да прилягат в тези от предните крайници. С
увеличаването на скоростта, крайниците показват тенденция да се приближават към
централната точка на тежестта (единична следа). Движението остава свободно и
пружиниращо без видими усилия, с повдигната глава и стегнат гръб.
Кожа: гладка и еластична по цялото тяло.
Космена покривка:
Косъм: В тази порода има два типа козина:
• късокосмест: Космената покривка е къса, прилепнала към тялото. При наличие на
подкосъм, е малко по-дълга ; рядка козина е допустима на гърлото и корема, малко
по-дълга на врата и опашката, къса - на лицето и ушите. Козината е лъскава и мека на
пипане. Кучета без козина не се допускат .
• дългокосмест: Космената покривка трябва да е фина и копринена, гладка или леко
вълниста. Не е желателен твърде гъстия подкосъм. По-дълга е на ушите, шията,
задната част на предните и задните крака, на крака и опашката. Кучета с вълниста
козина не се допускат.
Цвят: Всички цветове във всички възможни нюанси и комбинации са допустими, с
изключение на цвят Мерл .

Размери и тегло: В тази порода само теглото се взема под внимание, а не и височината
Тегло: идеалното тегло: между 1,5 и 3 кг.
Все пак, кучета между 500 гр. и 1,5 кг се приемат. Тези с тегло над 3 кг следва да бъдат
дисквалифицирани.
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Недостатъци:
Всяко отклонение от гореизложените параметри трябва да се счита за недостатък и
сериозността, с която следва да се разглежда всеки недостатък трябва да бъде в точно
съотношение със степента му и неговото въздействие върху здравето и
благосъстоянието на кучето.
- Липсващи зъби.
- Двоен ред зъби (запазване на временни зъби).
- Деформирани челюсти
- Остри уши.
- Къса шия
- Дълго тяло
- Шаранов или хлътнал гръб (лордоза или кифоза).
- Стръмна задница
- Тесни гърди, плосък гръден кош
- Опашка: неправилно поставена, къса или усукана
- Къси крайници
- Близко поставени задни крайници
Тежки недостатъци
- Тесен череп
- Малки очи, дълбоко поставени или изпъкнали.
- Дълга муцуна
- Неправилна захапка
- Луксация на колянното капаче
- Затруднено дишане
Дисквалифициращи недостатъци
- Агресивни или прекалено срамежливи
- Еленов тип кучета (кучета с атипична или изключително стилизирана структура:
твърде фина глава, дълга шия, тънко тяло, дълги крайници).
- Кучета с голяма фонтанела
- Клепнали или къси уши
- Цвят Мерл
- Прекалено дълго тяло
- Липса на опашка
- При дългокосместия тип: кучета с много дълга, фина и вълниста козина
- При късокосместите: неокосмени части (алопеция)- Тегло над 3 кг.

Всяко куче с ясно изразени физически или поведенчески аномалии ще бъде
дисквалифицирано.

N.B. : Мъжките трябва да имат два нормално развити тестиса, напълно спуснати в
скротума.
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