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KROMFOHRLÄNDER

BREVE RESUMO HISTÓRICO: O Kromfohrländer é uma das mais recentes
raças alemãs, sendo internacionalmente reconhecida desde 1955. Ilse Schleifenbaum,
o primeiro criador da raça, viveu próximo de Siegen, no sul de Nordrhein-Westphalia,
perto do distrito “Krom Fohr” (em alemão moderno, “canal curvo”), de onde veio o
nome “Kromfohrländer”. A raça apresenta um temperamento peculiar adorável e
características de seus ancestrais, o Fox Terrier de Pelo Duro e o Grande Griffon
Vendeen.

APARÊNCIA GERAL: Tamanho médio. Existem duas variedades separadas,
distinguidas pelo tipo de pelagem:
•
•

Pelo duro
Pelo liso

PROPORÇÕES IMPORTANTES: O comprimento do tronco é levemente maior
que a altura na cernelha.

COMPORTAMENTO / TEMPERAMENTO: Cão de companhia de fácil
adaptação, dócil, de espírito alegre e de lazer. Um pouco reservado com estranhos e
com um moderado instinto de caça. Agressividade e timidez não são desejáveis.

CABEÇA
REGIÃO CRANIANA
Crânio: Levemente arredondado, sem protuberância frontal. Sulco frontal perceptível.
Stop: Bem definido.

REGIÃO FACIAL
Trufa: Tamanho médio, com narinas bem abertas, de preferência pretas, sendo
permitida a cor marrom.
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Focinho: Comprimento do focinho em relação ao comprimento do crânio = 1:1.
Eixos crânio-faciais superiores paralelos. Cana nasal reta, moderadamente larga. Vista
de perfil e de cima, afinando ligeiramente até a ponta da trufa.
Lábios: Aderentes, não muito pesados; comissura labial justa, com pigmentação escura.
Maxilares / Dentes: Maxilares poderosos, com uma mordedura em tesoura regular e
completa (42 dentes de acordo com a fórmula dentária do cão). Mordedura em
torquês é permitida.
Bochechas: Musculatura forte, encaixando-se firmemente do maxilar inferior ao
superior, até o osso malar.
Olhos: Tamanho médio, ovais, inseridos levemente oblíquos. Marrons escuros, sendo
permitidos os marrons médios.
Orelhas: Inseridas altas ao lado, semi-eretas, com a sua dobra não estendida acima
da linha superior do crânio; formato triangular com pontas arredondadas, portadas
próximas à cabeça. Muito móveis, portadas dependendo do humor; orelhas ligeiramente
caídas são permitidas.

PESCOÇO
Perfil: Elevando-se obliquamente, nuca ligeiramente arqueada.
Comprimento: Médio.
Forma: Forte, bem musculoso em direção ao dorso.
Pele: Aderente ao pescoço, sem barbelas.

TRONCO
Linha superior: Reta, ligeiramente mais longa que a altura da cernelha.
Cernelha: Perceptível.
Dorso: Forte, reto, linha superior de comprimento moderado.
Lombo: Ligeiramente mais estreito que a caixa torácica, bem desenvolvido.
Garupa: Ligeiramente inclinado, bem musculoso.
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Peito: Moderadamente largo e profundo; linha do esterno no nível dos cotovelos;
costelas ligeiramente arredondadas; antepeito ligeiramente pronunciado.
Linha inferior: Esgalgada em direção ao lombo.

CAUDA: Não amputada, comprimento moderado, forte na base; em forma de sabre,
sendo permitida a cauda levemente em anel. Pelagem da cauda de acordo com o tipo
de pelagem do corpo. Em repouso, portada para baixo, com a ponta levemente
curvada para cima; em ação, portada em foice, sobre o dorso.

MEMBROS
ANTERIORES
Geral: A posição dos membros anteriores, quando vistos de frente, é reta e vertical.
Ombros: Bem musculosos, com as escápulas moderadamente longas e inclinadas.
Braços: Angulação de aproximadamente 110º com a escápula; bem musculosos.
Cotovelos: Colocados naturalmente juntos do corpo, nem virados para dentro nem
para fora. Angulação de aproximadamente 120º.
Antebraços: Ligeiramente mais longos que os braços. Verticais em relação ao solo e
fortes.
Carpos: Bem desenvolvidos, mas não muito fortes ou grossos.
Metacarpos: Relativamente curtos; vistos de frente, continuando em linha reta em
relação aos antebraços; vistos de perfil, são ligeiramente oblíquos.
Patas: Ligeiramente arqueadas, com dedos grossos. Unhas fortes; almofadas plantares
bem desenvolvidas, pigmentação escura. Unhas claras são permitidas.
POSTERIORES
Geral: Vistos por trás, pernas retas e verticais ao solo.
Coxas: Bem musculosas. Angulação da articulação do quadril de aproximadamente
100º.
Pernas: Vigorosas; formam um ângulo de aproximadamente 105º com as coxas.
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Jarretes: Similares aos metacarpos, porém, verticais ao solo. Sem ergôs.
Patas: Similares às patas dos membros anteriores.

MOVIMENTAÇÃO: Fluente, ativa, com passos largos; bom alcance dos membros
anteriores com forte propulsão dos posteriores. Gosta de saltar; nunca anda a passo.

PELAGEM
Pelo
• Pelo duro: Grosso, textura dura, com barba. Na cernelha e no dorso o pelo não é
mais longo que 7 cm. Mais curto nas laterais, com cerca de 3 cm. O pelo no
dorso e nos membros é mais áspero que nas laterais. Pelo longo na cabeça e no
focinho. Pelos nas orelhas de acordo com a pelagem do corpo. Subpelo curto e
macio.
•

Pelo liso: Grosso, textura macia, sem barba. Na cernelha e no dorso o pelo não é
mais longo que 7 cm. Mais curto nas laterais, com cerca de 3 cm. Pelo caindo
rente ao corpo. O pelo é mais longo nas orelhas, na parte inferior do pescoço e
no peito. Cauda com boa pelagem. É desejável uma nítida franja na parte posterior
dos membros e acima das coxas. Pelo curto na face e no focinho. Subpelo curto
e macio.

COR
No corpo: Cor básica branca, com marcas nas cores marrom claro, castanho ou
marrom muito escuro, em forma de manchas de largura variáveis ou em forma de
sela. Com um subpelo marrom, as pontas dos pelos podem ser pretas.
Na cabeça: Marcas marrom claro, castanho ou marrom muito escuro nas bochechas,
abaixo dos olhos e nas orelhas; divididas tão simetricamente quanto possíveis por
uma mancha branca que se estende da testa à nuca, sem qualquer interrupção (máscara
simétrica com mancha).

TAMANHO / PESO
Altura na cernelha: entre 38 e 46 cm.

Peso:

Machos: de 11 a 16 kg.
Fêmeas: de 9 a 14 kg.
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FALTAS: Qualquer desvio dos termos deste padrão deve ser considerado como
falta e penalizado na exata proporção de sua gravidade e seus efeitos na saúde e bem
estar do cão.

FALTAS GRAVES
• Olhos claros.
• Marcas marrons definitivamente muito pálidas.
• Manchas pretas sem subpelo marrom.
• Ausência de marcas no tronco.
• Marcas distintamente desiguais na cabeça.

FALTAS DESQUALIFICANTES
• Agressividade ou timidez excessiva.
• Todo cão que apresentar qualquer sinal de anomalia física ou de comportamento
deve ser desqualificado.
• Prognatismo superior ou inferior.
• Ausência de mais de 2 molares ou 3 pré-molares.
• Olhos azuis.

NOTAS:
• Os machos devem apresentar os dois testículos, de aparência normal, bem
descidos e acomodados na bolsa escrotal.
• Somente os cães clinicamente e funcionalmente saudáveis e com conformação
típica da raça deveriam ser usados para a reprodução.

As últimas modificações estão em negrito.
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ASPECTOS ANATÔMICOS
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