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GRUPPE:
1
FCIs RASENR.: 201
av 27.11.1989

RASEBESKRIVELSE FOR MAREMMA
(Cane da Pastore Maremmano-Abruzzese)
Opprinnelsesland/
hjemland:

Italia.

Helhetsinntrykk

Stor, kraftig bygget, med grovt utseende men samtidig
majestetisk. En tung hund, kroppslengden lenger enn
mankehøyden, velproporsjonert og harmonisk.

Viktige
proporsjoner:

Hodets lengde:mankehøyde = 1:2,5.
Snutelengde:skallelengde = ca. 1:1.
Brystdybden noe mindre enn halve mankehøyden.

Adferd/
temperament:

Først og fremst vakt- og beskyttelseshund av hjord og
eiendom, opptrer våkent, modig og bestemt. Den er stolt og
ikke særlig underdanig, men likevel knyttet til eier og familie.

Hode:

Stort og flatt, kjegleformet som en isbjørns.

Skalle:

Bredt med lett buete sider. Konveks sett i profil. Skallen og
snuten er lett divergerende, noe som gjør hodeprofilen lett
konveks. Kinnbensbuene moderat markert. Pannefuren lett
markert. Nakkeknølen såvidt synlig.

Stopp:

Kun lett market.

Ansiktsregion:
Nesebrusk:

Sort, fuktig og kald. Ganske stor og i linje med neseryggen,
store og godt åpne nesebor. Må ikke gå utenfor leppekanten.

Snuteparti:

Lengden bare en aning kortere enn skallelengden. Dybden,
målt ved leppefolden, skal være halve lengden av snutepartiet. Bredden avtar gradvis forover, likevel skal sidene
være flate. Lett utmeislet under øynene.

Lepper:

Sort lepperand. Sett forfra danner overleppens underkant en
kort halvsirkel. Lett utviklet dekker de kun såvidt tennene og
derfor er munnviken kun lett markert.

Kjever/tenner:

Sterke, normalt utviklede kjever. Hvite, store og sterke tenner
plassert rett i kjeven. Saksebitt. Komplett tannsett.

Kinn:

Lite markert.
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Øyne:

Ikke store sett i forhold til hundens størrelse. Okerfargete
eller kastanjebrune. Verken dyptliggende eller utstående.
Livlig og oppmerksomt uttrykk. Mandelformede med sorte
øyelokksrender.

Ører:

Meget høyt ansatte, hengende, meget bevegelige. Trekantede (V-formete), spiss øretupp. Små i forhold til hundens
størrelse, lengden må ikke overskride 12 cm for en middels
stor hund. Middels brede ved basen. Kuperte* ører tolereres
kun hos hunder som brukes som gjeterhunder.

Hals:

Moderat nakkebue. Lengden overskrider ikke 8/10 av hodets
lengde, dvs. halsen alltid er kortere enn hodet. Tykk, meget
sterk, muskuløs og alltid uten løs halshud; dekket av lang og
tett pels som danner en krave, spesielt hos hannhunder.

Forlemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette sett forfra og fra siden, velbalansert i forhold til kroppen
med gode proporsjoner.

Skulder:

Lang, skråstilt med kraftig muskulatur. Frie under bevegelse.
Lengden ca. ¼ av mankehøyden. Vinkelen mot horisontalplanet 50-60°.

Overarm:

Godt tilliggende, muskuløs. Vinkelen mot horisontalplanet 5560°, lengden ca. 30% av mankehøyden. Omtrent parallell
mot midtplanet. Skuldervinkelen varierer mellom 105-120°.

Albue:

Normalt tett inntil brystkassen, dekket av bløt og løs hud.
Parallelle mot midtplanet, albuene og skulderbladstoppen på
samme vertikale linje. Vinkelen overarm-underarm 145-150°.

Underarm:

Rett med kraftig benstamme, noe lenger enn overarmen, noe
mindre enn 1/3 av mankehøyden. Forbenets lengde fra
bakke til albu litt mer enn halvparten av mankehøyden.

Håndrot:

Sterk, tørr, jevn og av god tykkelse.

Mellomhånd:

Sett fra siden lett skråstilt, tørr.

Poter:

Store, runde, godt sluttede, dekket med kort, tykk pels. Sorte
klør foretrekkes, kastanjebrune aksepteres.

Kropp:
Overlinje:

Solid bygget.
Rett fra manken til krysset, hvor den faller noe.
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Manke:

Litt over rygglinjen, bred på grunn av avstanden mellom
skulderbladene.

Rygg:

Rett.

Lend:

Går jevnt over fra ryggen, svak velvet sett i profil, meget
muskuløs og bred. Lengden 1/5 av mankehøyden, bredden
nesten lik lengden.

Kryss:

Bredt, sterkt og muskuløst. Lett fallende fra hoftebenskammen til haleansatsen med 20-30° eller mer mot
horisontalplanet.

Bryst:

Romslig, når til albuene, dypt og god rundet. Omkretsen
overskrides med mer enn ¼ av mankehøyden; største
bredde på midten overskrides med minst 32% av mankehøyden, avtar gradvis men fremdeles god bredde mot
brystbenet. Brystdybden minst halve høyden ved manken.
Godt hvelvede ribben med brede mellomrom og god bredde,
lange, hvelvede bakre ribben.

Underlinje/buk:

Karakteristisk lang og formet som en bue av en sirkel med
stor radius, lett opptrukket ved buken.

Hale:

Lavt ansatt på grunn av lett fallende kryss, rekker nedenfor
haseleddet. I hvile hengende, under bevegelse eller
oppmerksom bæres i linje med ryggens forlengelse med
kraftig oppbøyet spiss. Dekket av tett pels uten beheng.

Baklemmer:
Helhetsinntrykk:

Rette sett bakfra og fra siden. I proporsjon til kroppen og
harmonisk helhet.

Lår:

Lange, brede med fremtredende muskulatur, lett rundet
bakkant. Bredden er ¾ av lengden. Noe skråstilt. Vinkel mot
hoftebenet ca. 100°.

Knær:

Rettet fremover, ikke inn- eller utoverdreid. Åpen knevinkel.

Underlår:

Kraftig benstamme, tørr muskulatur, furen i leggen godt
markert. Litt kortere enn låret.

Haser:

Ganske tykke, brede. Moderat vinklet.

Mellomfot:

Kraftig, tørr og bred. Ulveklør bør fjernes.

Poter:

Store, noe ovale, godt sluttede, dekket med kort, tykk pels.
Sorte klør foretrekkes, kastanjebrune aksepteres.
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Bevegelser:

Skritt og trav.

Hud:

Tettliggende over hele kroppen, ganske tykk. Blinkhinner,
tredeputer og slimhinner sortpigmenterte.

Pels:
Hårlag:

Kraftig pels. Lange hår, ganske strie som følger kroppens
kontur, lett bølget tolereres. Pelsen danner en kraftig krage
rundt halsen og beheng av moderat lengde på bakbena. Kort
pels på snuteparti, skallen, ørene og benas forsider.
Pelslengden på kroppen opp til 8 cm. Rikelig underull bare
om vinteren.

Farge:

Ensfarget hvit. Elfenbens-, blek oransje- eller sitronfargete
skygger tolereres, men begrenset.

Størrelse og vekt:
Mankehøyde:

Hannhunder:
Tisper:

65-73 cm
60-68 cm

Vekt:

Hannhunder:
Tisper:

35-45 kg
30-40 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:

Hunder som viser tegn på aggressivitet og/eller har fysiske
defekter som påvirker hundens sunnhet skal diskvalifiseres.
− Helt upigmentert nesebrusk.
− Konveks eller konkav neserygg.
− Totalt upigmenterte øyelokksrender på ett eller begge
øyne. Rovfugløyne. Glassøyne.
− Underbitt.
− Haleløs eller kort hale, enten medfødt eller kupert.
− Krøllet pels.

Divergerende linjer i hodet, skjeløydhet.
Halen rullet over ryggen.
Størrelse over eller under angitt standard.
Passgjenger.
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− Isabellafarget (skittengul) pels, tydelig isabellafargete eller
elfenbensfargete flekker, sorte skygger.

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.

Norsk Kennel Klub, 23. mars 1999
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