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RASEBESKRIVELSE FOR MALLORCANSK GJETERHUND
(Perro de pastor Mallorquin, Ca de Bestiar)

Opprinnelsesland/
hjemland:

Spania (Balearene)

Helhetsinntrykk:

Stor, men uten overdrivelse, middels tung, i profil lett
konveks. Helt sort eller sort med hvit brystflekk.
Velproporsjonert, kraftig, muskuløs, robust og håndterbar.
To hårlagsvarianter:
• Korthåret, den vanligste variant
• Langhåret

Viktige
proporsjoner:

Noe større enn gjennomsnittet, normale proporsjoner med
lett konveks profil.
• Snutelengde lik skallelengde.
• Halslengden lik hodelengden.
• Hos voksne hannhunder er brystomkretsen målt rett bak
manken og albuene noen cm mer enn mankehøyden.
• Tisper kan ha inntil 3% lengre kroppslengde enn
mankehøyde.

Adferd/
temperament:

Edel, lojal til en herre, reservert overfor fremmede. Intelligent,
lojal, modig.

Hode:

Lett trekantet sett fra siden, sett ovenfra bredere i øvre del
enn under. Kraftig uten å være tungt. Stort nok til å gi plass til
mye intelligens, velformet og passende til kroppen. Heller
voluminøs uten å bli molosseraktig. Neseryggen parallell med
skallen.

Skalle:

Lett konveks. Skallebredden noe mer (ca 1,2%) mer enn
skallelengden. Lett pannefure synlig i første tredjedel av
skallen. Utpreget nakkeknøl.

Stopp:

Tydelig, men ikke market, svakt stigende.

Nesebrusk:

Sort, fuktig, kald, stor, med godt åpne nesebor. Flekkete eller
lyse steder slås hardt ned på.

Snuteparti:

Bredt, kraftig. Skal ikke være snipete. Dybden og bredden
tilnærmet lik snuteansatsen. Langhårsvarianten er spissere.

Norsk Kennel Klub

3
Lett konveks neserygg sett i profil, sett fra siden er
underkjevens linje rett. Sorte slimhinner og gummer.

Lepper:

Sorte. Overleppen dekker underleppen når munnen er lukket.
Lite markert leppefold.

Kjever/tenner:

Hvite, velutviklete og
Velutviklete molarer.

Øyne:

Heller små, lett mandelformete og skråstilte, verken
utstående eller dyptliggende. Ikke for stor innbyrdes avstand,
rettet fremover. Farge ganske lyse (rosmarin honningfarget)
til mørke (mørk honning). Uttrykket gåtefullt, samtidig
intelligent og sørgmodig samt mistroisk. Tynne, sorte
øyelokksrender, godt tilliggende.

Ører:

I forhold til hodet små. Trekantede, like lange som skallen
eller ørespissen rekker til øyets ytterste kant. Ganske tykke,
høyt ansatte, lett utoverdreide. Brettet på langs og med en
knekk på øverste tredjedel. Bæres normalt foldet og
hengende, men noe utoverdreid fra snutepartiet. I hvile
bakoverliggende, når oppmerksom halvt stående.

Hals:

velplasserte

tenner.

Saksebitt.

Kraftig, muskuløs, godt passende til hode og kropp. Tykk
med litt løs halshud, ovalt tverrsnitt. Huden er
motstandsdyktig og elastisk, verken tynn eller tykk, godt
tilliggende på nakken og på sidene, på undersiden noe
løsere.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftig benstamme, parallelle og rette sett fra siden og forfra.

Skulder:

Skråstilt, kraftig. Vinkel mellom skulderblad og overarm 115°.

Overarm:

Like lang som skulderbladet.

Albue:

Verken inn- eller utoverdreid. Godt tilliggende. Vinkelen
mellom overarm og underarm 130°.

Underarm:

Kraftig, velvinklet, rett. Kraftig benstamme.

Mellomhånd:

Kort og lett skråstilt.

Poter:

Nesten harepoter (litt kortere og bredere enn harepoter).
Middels knyttete og velvete, sorte og sterke tredeputer uten
utpreget svømmehud.

Kropp:

Robust, meget gode proporsjoner, utviser like mye kraft og
spenst.
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Manke:

Tydelig, minst på samme linje som krysset. Området mellom
skulderbladene bredt og kraftig.

Rygg:

Rett, ikke nedsenket.

Lend:

Bred og kraftig.

Kryss:

Normalt dimensjonert, lett avrundet, bredt, kraftig og
muskuløst. Aldri avfallende. Den øvre del må ligge på linje
med manken. Bredden mellom hoftekammene tilsvarer
lengden (hoftekam/sittebensknuten).

Bryst:

Romslig og dypt. Rekker høyst til albuene. Bredden tilsvarer
omtrent halslengden. Hvelvete ribben (verken flate eller
tønneformete).

Underlinje/buk:

Flankene middels voluminøse. Lett opptrukket, men ikke
myndeaktig eller hengende.

Hale:

Ansatt i horisontallinjen, rundt tverrsnitt, ganske tykk ved
ansatsen. Etter ca 8 cm flater den seg ut i ca 10 cm lengde,
deretter rundt tverrsnitt til tuppen. Rekker minst til hasen,
men ikke så lang at den berører bakken. Uten fane, hos eldre
hunder er beheng tillatt, bare det er svakt utviklet. Hos den
langhårete variant langt beheng. I hvile naturlig hengende
eller bøyet lett utover og berører lett hasen,
Stor feil hvis halen rekker til bakken. Under bevegelse går
halen frem og tilbake og hever seg sigdformet over
horisontallinjen uten å være ringlet.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Muskuløs, kraftig. Kraftig og stram muskulatur.

Lår:

Kraftig og muskulatur. Vinkel hofteben-overlår 115° (tilsvarer
skuldervinkelen).

Knær:

130° (tilsvarer vinkelen overarm-underarm).

Underlår:

Lang, kraftig.

Haser:

Lite tydelig, den åpne vinkelen ca 135°.

Mellomfot:

Kraftig.

Poter:

Nesten harepoter, flate, med halvt hvelvete og godt samlete
tær. Sorte og sterke tredeputer. Harde, sorte klør. Ikke
utpreget svømmehud. Sporer bør fjernes.
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Bevegelser:

Besluttsomme og elegante. Diagonaltrav; fri, rustikal hurtig
galopp. Under arbeid foretrekkes galopp.

Hud:

Elastisk, stram, sterk. Lysegrå farge.

Pels:
Hårlag:

Kort og tilliggende, på ryggen ca 1,5-3 cm lang, med meget
fin tilliggende tynn underull. Hos den langhårete varianten
kan pelsen på ryggen være lett bølget og noe mer enn 7 cm
lang avhengig av årstid; lengst om vinteren. Underullen godt
fordelt og ikke tykk. Lengre pels på halen, ørespissene og
baksiden av bena. Myk og værbestandig og tilstrekkelig fin
pels hos begge hårlagsvarianter.

Farge:

Eneste tillatte farge er sort i nyansene hel-, normal- og
beksort. Hvitt kun tillatt på brystet, som smal stripe under
halsen og på for- og bakpoter. Mye hvitt på tær og hvite klør
nedsetter premiegraden. Den helsorte nyansen foretrekkes,
normal- og beksort noe mindre.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

66 – 73 cm ± 1 cm
62 – 68 cm ± 1 cm

Vekt:

Normalt ca 40 kg

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
i relasjon til rasebeskrivelsen.

Grove feil:

–
–
–
–
–
–
–

Diskvalifiserende
feil:

Sikling
Avkortete hjørnetenner
I hvile ører høyt opprettstående; meget utstående eller
liggende helt inntil kinnene
Sterk opptrukket buklinje
Opprullet hale, hvit haletupp
Hvite tegninger på brystet større enn 1 cm²
Hvitt på alle tærne på en pote

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
– Mastiffliknende hode, meget bredt og grovt; myndeliknende, langt og smal med knapt synlig stopp’
– Nesebrusken rosafarget eller hvit
– Over- eller underbitt på mer enn 3 mm
– Forskjelligfargete øyne; meget lyse øyne
– Ører: Kuperte; ståører både i bevegelse og i hvile
– Hals: Mye løs halshud, tykkere ved nakken enn ved

Norsk Kennel Klub

6

–
–

–

–
–

–

Ideal vekt/mål:

ansatsen; lengre enn 10% av hodelengden
Kroppen: for lang eller for kort; krysset mer enn 3%
høyere enn manken
Halen: for tykk; like tykk hele veien; overdrevent lang;
rekker til bakken; kupert; kortere enn 2 cm over hasen;
fane hos kortpelset variant; manglende fane hos langhåret
variant
Pels: Annen farge enn sort. Hvit eller annen farge på foreller bakpote; hvite sokker på bena; ikke helt sort (bortsett
fra bryst og noen få sparsomme hår på buk, forhud eller
halsespiss), bortsett fra hvite arr etter bitt eller skader eller
grå hår hos gamle hunder. Mer enn seks hvite tær er
diskvalifiserende; enhver hvit tå straffes hardt.
Tær: En hvit eller annen farget tå
Mankehøyde: Mer enn 74 cm hos hannhunder og 70 hos
tisper; mindre enn 66 cm hos hannhunder og 60 cm hos
tisper
Vekt: Voksne hannhunder mindre enn 30 kg eller mer enn
50 kg; tisper mindre enn 25 kg eller mer enn 54 kg. Meget
magre eller alt for tykke hunder; svak rygglinje (tolereres
hos drektige tisper)

Hannhunder:
Vekt:
Mankehøyde:
Høyde ved kryss:
Brysthøyde:
Lengde:
Hodelengde:
Snuteparti:
Skallelengde:
Halslengde:
Ørelengde:
Halelengde:
Haselengde:
Pelslengde v/lend:
Korthår
Langhår
Skallebredde:
Brystomkrets:
Brystbredde:
Halsomkrets:

41 kg
71 cm
71 cm
39 cm
71 cm
26 cm
13 cm
13 cm
26 cm
13 cm
52 cm
23 cm
2 cm
7 cm
15 cm
81/83 cm
26 cm
49 cm

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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