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RASEBESKRIVELSE FOR ROMANIAN CARPATHIAN SHEPHERD
(Ciobanesc Romanesc Carpatin)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Romania

Bruksområde:

Vokterhund brukt i Carpatene i århundrer for å vokte buskap
samtidig som det er en utmerket vakthund.

Kort historikk:

I århundrer disse hundene har vært avlet på ut fra
bruksegenskaper og er blitt bevart uendret fram til i dag.
Første standard ble skrevet i 1934, etter å ha blitt revidert
flere ganger ble den tilpasset FCIs modell i 2002.

Helhetsinntrykk:

Relativt stor, smidig hund, aldri tung, virker aktiv.
Rektangulær, med bredt, lett skrånende kryss, brystkassen
er bred og dyp, skuldrene lange og lett skråstilte. Godt
kjønnspreg; hannhundene tydelig høyere og kraftigere enn
tispene.

Viktige
proporsjoner:

Skallen like lang som eller litt lengre enn halve hodets
lengde.
Kroppen alltid lengre enn mankehøyden. Hos tisper kan
lenden være litt lengre.
Brystdybden tilsvarer omtrent halve mankehøyden.

Adferd/
temperament:

En naturlig vakthund, modig, utmerker seg ved å være
betingelsesløst knyttet til sin herre og til flokken. Verdig, rolig
og stabil.

Hode:

Ulvelignende.

Skalle:

Middels kraftig, men ikke grov. Pannen er bred og lett buet,
bredere mellom ørene og blir gradvis smalere mot stoppen.
Pannefuren er ganske lang og ganske tydelig markert.

Stopp:

Moderat, verken for uttalt eller for svakt.

Nesebrusk:

Stor, bred og alltid sort.

Snuteparti:

Kraftig, tilnærmet oval i tverrsnitt, lett avsmalnende. Like lang
eller litt kortere enn skallen.

Lepper:

Tykke, godt
munnviker.

Kjever/tenner:

Kraftige, solide og rette kjever. Kraftig tannsett, saksebitt med
en lett buet rekke fortenner.

pigmenterte,

tettsluttende

med

stramme
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Kinn:

Tørre, med kraftige, men ikke framtredende kinnmuskler.
Stram hud.

Øyne:

Mandelformede, lett skråstilte, ikke for store i forhold til
skallen, mørk brune. Verken utstående eller innsunkne.
Stramme øyelokk med sorte øyelokksrender.

Ører:

Ikke for store, trekantede, ansatt litt over øyelinjen, tuppene
lett rundet, bæres tett inntil kinnet.

Hals:

Muskuløs, svært kraftig, middels lang, ansett i ca 50 gr vinkel
til horisontalen.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Kraftig benstamme. Rette og loddrette på bakken sett både
forfra og fra siden.

Skulder:

Kraftig, moderat skråstilt

Albue:

Tettsittende, vender verken inn- eller utover.

Underarm:

Rett, svært kraftfull, oval i tverrsnitt

Mellomhånd:

Kort, lett skråstilt

Poter:

Ovale, massive, kompakte.

Kropp:

Kraftfull, godt utviklet, lett rektangulær.

Overlinje:

Rett og fast

Manke:

Bare lett markert

Rygg:

Moderat lang, rett, solid og muskuløs.

Lend:

Kraftfull,muskuløs, men ikke for bred, verken for lang
(overlinjen ville ikke være fast nok)
eller for kort.
Bredt og muskuløst, moderat langt, lett skråstilt, men aldri
avfallende.

Kryss:

Bryst:

Godt utviklet, dypt, når albuene, relativt bredt.
ribben, godt buet, men aldri tønneformet.

Underlinje/buk:

Stiger lett, tydelig midje, men aldri opptrukket eller hengende.

Hale:

Kraftige

Ganske høyt ansatt, busket med rikelig pels. I hvile bæres
den hengende, rett eller i sabelfasong, og når til hasene. Når
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oppmerksom eller aktiv bæres den opp og kan til og med
bæres høyere enn overlinjen,men aldri liggende mot ryggen
eller krøllet over ryggen.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette. Muskuløse med kraftig benstamme og gode vinkler.

Lår:

Bredt, svært muskuløst.

Underlår:

Kraftfull, muskuløst, moderat langt.

Haser:

Solide, faste, verken for høye (som indikerer for mye
hasevinkler) eller for lave.

Mellomfot:

Solid, loddrett.

Poter:

Som forpotene, men litt mindre. Sporer skal fjernes, unntatt i
land hvor dette er forbudt. Tykke, slitesterke tredeputer.

Bevegelser:

Frie, lange, kraftfullt og utholdende trav. Parallelle lemmer i
bevegelse.

Hud:

Askegrått pigment. Nesebrusk, øyelokksrendene og leppene
skal være sorte. Askegrå eller sorte klør foretrekkes.

Pels:
Hårlag:

Hardt, tett og stritt. Underullen er tett og myk. Med unntak
av hode og foran på lemmene hvor pelsen er kort og flat, er
den moderat lang og rikelig over hele kroppen. På nakken,
baksiden av lemmene og på halen er pelsen lengre,- rikelig
pels på disse delene er typisk.

Farge:

Blek fawn med sorte hårspisser (ulvegrå) i ulike nyanser, ofte
lysere på siden og mørkere på oversiden. Blek fawn med
sorte hårspisser (ulvegrå) med hvite tegninger som ikke bør
dominere.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder: Ideelt 65 - 73 cm
Tisper: Ideelt 59 - 67 cm
Men helhetsinntrykket er viktigst.

Vekt:

I harmoni med størrelsen, skal gi inntrykk av en kraftfull, men
ikke tung hund.

Feil:

Ethvert avvik fra foregående punkter skal betraktes som feil.
Hvor alvorlig feilen er, skal graderes etter hvor stort avviket er
og effekten på hundens helse og velferd, samt dens evne til å
utføre sitt tradisjonelle arbeid.
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alle avvik fra standarden som hindrer bruk
svak eller for tung bygning
for lyse øyne
ikke tilsluttende øyelokk som viser øyeeplet, for kjøttfulle
lepper, hengende munnviker,
vesentlig pigmentmangel
for lang (mer enn 10%) og for kort kropp
Aggressiv eller for sky eller mangler energi
Tydelige tegn på fysiske eller psykiske defekter
utypisk med molosserpreg
manglende P3 pluss en tann til, manglende hjørnetann,
manglende 1 P4, manglende jeksler eller manglende 3
eller flere tenner (unntatt P1)
Overbitt, underbitt eller tangbitt
svært lett benstamme
ikke tilstrekkelig utviklet brystkasse
manglende underull, pels annen enn beskrevet i
standarden;- krøllet eller busket, stri, lang pels, slapp,
pels, silkeaktig pels med tydelig midtskill etter ryggen.
tydelig mangel av pigment på øyelokksrender, nesebrusk,
hud og lepper. Glassøyne.
brun, brindle, gul eller flekket i disse fargene.
hannhunder under 62 cm i mankehøyde, tisper under 58
cm.

OBS
Hannhunder skal ha to normalt utviklede testikler på normal plass.
*) I henhold til norsk lov er halekupering forbudt.
Rasebeskrivelsen er oversatt fra gjeldende FCI-standard.
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