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CANE DA PASTORE MAREMMANO-ABRUZZESE
(Oprindelsesland:

Italien )

Anvendelse:

Hyrdehund,
der overalt
bevogte ejendommen.

Kl,assifikation:

FCI gruppe
1(Hyrdeog kvaghunde
undtagen
Schweizer
Sennenhunde), sektion 1 (Hyrdehunde). Uden brugsprove.

Ilistorie:

Denne gamle race til bevogtning
af hjorden
stammer fra de
hyrdehunde,
der stadig bruges i Abruzzerne,
hvor opdrat
af
endnu i vore dage, og fra de hyrdehunde,
der
fAr blomstrer
forhen fandtes i distriktet
Maremma i Toscana og i Latium. Iser
siden
1950 har
forbindelsen
fra
egn tll
egn begunstiget
udviklingen
af en naturlig
racer.
blanding af de to oprindelige

Helhedsindtryk:

En Maremma er en stor hund, sterkt, bygget, rustikt
udseende,
men samLidig majestatisk
og fornem. Dens form som helhed har
normale proportioner,
og den er en svart
bygget hund, hvis
krop er lengere
end skulderhojden.
Den er harmonisk, bAde
hvad angAr forholdet
mellem storrelsen
og de enkelte kropsdele, og i samspillet mellem omrids af hoved og krop.

Vigtige
proportion€r:

Temperament
og karakter:

Hoved:

bruges

for

at

bekytte

flokken

og

Hovedets langde svarer til 4/L0 af skulderhojden;
nesepartiets
laengde er L/ L0 mindre end skallsns lengde; kroppens lengde
mAler en smule
er L/L8 storre end skulderhojden.
Brystdybden
(Som eksempel vil en 68 cm
under halvdelen af skulderhojden.
pA ca 32 cm. )
h's) hund have en brystdybde
Dens primare
af husdyr og
f unktion som vogter og beskytter
e jendom gor sig galdende i den mAde, hvorpA den loser sine
opgaver med dommekraft, mod og beslutsomhed. SeIv om den er
stolt og utilbojelig
Ul underdanighed,
forstAr den dog ogsA at
vise dyb hengivenhed
for sin herre og hele familien.
Set som en helhed er hovedet stort og fladt.
og minder om hovedet hos en isbjorn.

Det er kegleformet

Sk a l l e :

Af god bredde med let hvalvede
sider. Set i profil er den
ligeledes konveks.
Skallens og nesepartiets
overlinier
er let
let
divergerende,
hvad der fAr hovedets profil
t[
at virke
konveks. Ojenbrynsbuerne
er moderat markerede, og pandefuren kun let markeret. Nakkeknuden er nasten ikke synlig.

Stop:

Kun lidt f remhevet,
sAledes at linien
en meget Aben vinkel.

neseparti/

pande

danner
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Nase:

Temmelig stor, i forlangelse
af naseryggeo,
med store og vidt
Abne nesebor. Den er f ugtlg og kold og sort pigmenteret.
set
fra siden mA den ikke raete langere
frem end forkanten
af
laberne.

Naseparti:

Af en lengde pA L/LO mindre end skallens langde. Dybden mAIt
ved mundvigen
bor svare uI halvdelen af langden.
Nasepartiets bredde aftager gradvis udefter, 09 det, afsluttes helt fladt
afskAret fortil. Partiet under ojnene er let udmejslet.

Leber:

Set forfra
beskriver
overlabernes
nederste
rand
fra midtpunktet
og udefter en cirkelbue
med meget kort radius. De er
kun let udviklede og dakker
kun Iige underkabens
tander, 09
mundvigen er sAledes kun let markeret. Som foLge heraf dannes
nesepartiets
underlinie
kun fortil
af laberne;
bagtil
dannes
den af underkeben
og mundvigen. Leberandene er sorte.

Keber:

Kraftige,
fortender

Kinder:

Moderat

Tander:

Hvide og starke;

normalt
placeret

udviklede,
pA en linie

med de store
og
pA kaberne.
vinkelret

fuldtallige

synlige.
saksebid.

Ojne:

Ikke store i forhold til hundens stsrrelse. Ojenfarven
er okker
eller mork kastaniebrun.
@jnene er placeret pA hovedets sider
og er hverken
dybtliggende
eller udstAende. Udtrykket
er
intelligent
og opmarksomt.
OjenAbningen
er mandelformet,
med
sort pigmenterede ojenrande.

Orer:

Ansat godt over
De er trekantede
aldrig afrundede.
Hos en hund af
lange. Ved basis
Lilladt for hunde,
(NB! Kupering er

Hals:

Med moderat buet overlinie.
Den er ikke lengere end 8/ 10
hovedet og er sAledes altid kortere
end hovedet. Halsen
fyldig,
meget kraflig
og muskulos, altid uden lss halshud
dakket af lang og tet pels, der isar hos hannerne danner
krave eller manke.

Krop:

Solidt sammentomret,
skulderhsjden.

kindbuerne,
hangende, men meget bevegelige.
(V-formede ) og ender i en tydelig
spids,
De virker
smA i forhold til hundens stsrrelse.
middelstorrelse
bor de ikke vere over L2 cm
er de moderat brede. Kupering af or.er er kun
der reelt anvendes som hyrdehunde.
forbudt i Danmark)

med en lengde,

der

er

t/ L8 storre

af
er
og
en

end

Overlinie:

E n lige linie
haldende.

Manke:

Noget hevet over ryglinien
og
afstand mellem skuldertoppene.

Ryg,

Set fra siden er den lige og har en langde
pA ca 32"6 af
skulderhojden.
gAr i et med ryglinien,
Landen, der fuldstendig
profil, og dens muskler er godt udviklede i
har en let hvelvet
bredden. Landen har en lengde pA L/5 af skulderhojden
og
nesten samme bredde.

Kryds:

Bredt, solidt og godt muskulost. Dets haldning mod vandret fra
hofte til halerod er 20o, stigende til 30 o, hvis man refererer
til
hoftebenets
retning.
Krydset
hos en Maremma skal
vare
udpraget, heldende.

fra

manke

til

krydset,
bred

hvorfra
pA grund

den
af

bliver
den

ret
store

HARENNA
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Bryst:

Brystkassen
er rummelig og nAr ned til albuerne. Den er dyb
og godt hvalvet
langs midten af siderne.
Brystomfanget
bsr
vere ca L/ 4 storre end skulderhojden,
og brystkassens
bredde
mAIt midt pA siderne
barr vare
mindst
32?. af skulderhoJden.
Bredden aftager gradvis nedefter, men brystet
har stadig god
fylde i partlet ved brystbenet.
Den fri hojde under brystet bor
svare til den halve skulderhojde.
Ribbenene er godt hvelvede
og skrAtliggende,
med store mellemrum. De bageste ribben er
lange, skrAtliggende og godt Abne.

Underlinie:

Underlinien
fra bryst mod bug er karakteriseret
ved et langt
brystbens-parli
af form som en meget svag bue, der stiger
blodt mod bugen.

Hale:

Ansat lavt pA grund af det haldende
kryds.
I normal stilling
nAr den ned forbi haseleddet. I hvite bares den hengende,
men nAr hunden er i aktlon, beres halen i hojde med ryggen,
med spidsen
kraftigt
bojet.
Halen er fyldigt
bekledt
med
busket, pels uden fane.

Forpart:

Forbenene er velstillede
og lodrette
Forbenet
set som en helhed
er
kroppens
storrelse,
og dets enkelte
hinanden.

set forf ra og fra siden.
veludviklet,
svarende
til
dele passer harmonisk til

S kulder:

Lang, skrAtliggende
og forsynet
med krafLige muskler; helt fri
i sin bevegelse. Skulderens langde er ca L/4 af skulderhojden,
og dens vinkel mod vandret er 50-60o.

Overarm:

Ligger tat til kroppen pA de overste 2/3 og er forsynet
med
kraftige
muskler. Den er skrAtstillet
i en vinkel pA 55-600 mod
vandret,
og
dens
langde
er
ca 30 ? af
skulderhojden.
parallelt
Overarmen
ligger
nasten
med kroppens
midterplan.
Vinklen skulderblad/overarm
mAler mellem 105 og L20o.

Albuer:

tigger
tet tit brystkassen
og er dekket af blod og Lss hud. De
placeret
parallelt
skal
vere
med kroppens
midterplan,
og
albuens spids skal ligge i en lodret
linie fra skulderleddet.
Vinklen overarm/ underarm mAler mellem 145 og 150".

Underarm:

Lige og lodret
stillet,
med solid knoglebygning.
Den er en
smule lengere
end
overarmen
og er lidt
under
L/3
af
skulderhsjden.
Forbenet,
mAlt fra jorden
tit albuen, udgor
52.8e" af skulderhajden.

HAndrod:

I forlangelse af underarmens lodrette linie. Den er robust, tor,
god
smidig
og
af
tykkelse.
Den bagudvendende
knogle
(artebenet) er tydeligt fremspringende.

MeIIemhAnd:

Dens langde
bot aldrig vere under
fra jorden
til albuen. Den er helt
bindevev
lige
under
huden.
Set
skrAtstillet
fremefter.

Forpoter:

Store, runde, med godt
pels. Der foretrakkes
tolereres.

-Bagpart:

L / 6 af forbenets langde
lor, med et minimum af
f ra
siden
er
den let

sluttede taer og dekket
sorte
klaer,
men morkt

Generelt: Lige og velslillet,
set bAde bagfra
Helheden er proportioneret
svarende til kroppen,
enkelte dele svarer harmonisk til hinanden.

af kort, tet
hornfarvede
og fra siden.
og bagpartens
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OverlAr:

muskler og let, konveks
Lange og brede, med fremtredende
Den er let
bagkant. Bredden af kollen er 3/ 4 af dens lengde.
Vinklen hofte/overlAr
ovenfra og nedad/fremad.
skrAtstillet
er
ca 100".

UnderlAr:

til
svarende
32.5 ? af
kortere
overlAret,
En
smule
end
ca 60 o i forhold til vandret.
skulderhojden.
Det er skrAtstillet
torre,
og furen
musklerne
ved
Knoglebygningen
er robust,
godt markeret.
akilles-senen

Kne:

Folger fuldstendig
bagbenets
eller udefter.
Knavinklen
er
1 4 00 .

Haseled:

Af ttod tykkelse
og
mAler fra 140-150o.

Mellemfod:

Robust, tor og bred. Dens langde svarer til 30.9% af skulderhojden. Eventuelle vildtklaer
bor vere fjernet.

Bagpoter:

Som forpoterne,

lodrette linie, uden at vende indret Aben og Iigger mellem 135 og

med meget

brede

Hasevinklen

sideflader.

men mere ovale.

Bevagelse:

Skridtgang

og et langt

Hud:

Godt tilliggende
pigmentering
af
tredepuder.

trav.

og
over
hele kroppen
slimhinder
og blinkhinder,

tyk.
Sort
nermest
sAvel som samtlige

PeIs:
HArIag:

Meget fyldiqt. Pelsen er lang, foles narmest €trov, og ligger tet
en
LiI kroppen;
Pelsen danner
en let bolget pels tolereres.
langde
af
moderat
anselig krave rundt
om halsen og frynser
pA bagsiden af benene. Den er derimod kort pA naseparti
og
opnAr
skalls, pA orerne og forsiden
af benene. Pe kroppen
pelsen en langde af I cm. Fyldig underuld er kun Uf stede om
vinteren.

Farve:

Ensfarvet hvid. Der tolereres nuancer af elfenben,
eller citron, men kun i begranset omfang.

bleg orange

Vegt, starrelse:

Skulderhojde for hanner 65-73 cR, tever 60-58 cm.
Vagt for hanner 35-45 kg, tever 30-40 kg.

Fejl:

Enhver afvigelse fra de foregAende punkter betragtes som fejl,
der ved bedsmmelsen skal vurderes i forhold til deres alvor og
er ogsA geldende
for hunde, der
omfang. Samme betragtning
viser vedvarende pasgang, eller hvis vildtkloer
ikke er fjernet.

Fejl,

der

udelukker

fra

avl:

Hoved: Konvergerende
skemmende underbid.
Hale: Oprullet

overlinier

over ryggen.

Starrelse: Over eller under
Beveqelse: Overvejende
Diskvelificerende

neseparti/skalle;

standardens

pasgang.

fejl:
Nase helt uden pigment.
Neservq

overdrevent

buet eller svajet.

qranser.

udpraget

og

NAREHIIA
(Diskvalificerende

fejl,
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fortsat)

oine: pigmentmangel, moderat
glasojne; tosidet skelojethed.

eller

pa begge ojnes

ojenrande;

Bid: Overbid.
HaIe: Haleloshed

eller

stumphale,

medfsdt

eller

erhvervet.

Pels krollet.
Farve: rsabellafarvet
pels; tydeligt
afgransede
isabellafarve
eller elfenben. sorte nuancer.
Bemerk:

Hanhunde

skal have to normalt

s2

standarden
oversattersen

s2

udviklede

pletter

testikler

s2

udgivet at FCr den 7. september lgg2
godkendt
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