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MAREMMA
Cane Da Pastore Maremmano-Abruzzese

Oprindelsesland: Italien

Anvendelse:
Klassifikation:

Hyrdehund, der overalt bruges for at beskytte flokken og bevogte ejendommen.
FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde undtagen Schweizer Sennenhunde)
Sektion 1 (Hyrdehunde)
Uden brugsprøve

Historie:

Denne gamle race til bevogtning af hjorden stammer fra de hyrdehunde, der stadig
bruges i Abruzzerne, hvor opdræt af får blomstrer endnu i vore dage, og fra de
hyrdehunde, der forhen fandtes i distriktet Maremma i Toscana og i Latium. Særligt
siden 1860 har de årlige flytninger af får og kvæg fra en egn til en anden været årsag
til udviklingen af en naturlig krydsning af de to oprindelige racer.
En Maremma er en stor og stærktbygget hund med et rustikt udseende – men samtidig
majestætisk og fornem. Dens form som helhed har normale proportioner hos en
sværtbygget hund, hvis krop er længere end skulderhøjden. Den er harmonisk, både
hvad angår forholdet mellem størrelsen og de enkelte kropsdele, og i samspillet
mellem omrids af hoved og krop.

Helhedsindtryk:

Vigtige proportioner: Hovedets længde svarer til 4/10 af skulderhøjden. Næsepartiets længde er 1/10
mindre end skallens længde. Kroppens længde er 1/18 større end skulderhøjden.
Brystdybden er en smule mindre end halvdelen af skulderhøjden.
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Adfærd og
Temperament:

Dens primære funktion som vogter og beskytter af husdyr og ejendom gør sig
gældende i den måde, hvorpå den løser sine opgaver med dømmekraft, mod og
beslutsomhed – men også med dyb hengivenhed for sin herre og hele familien.

Hoved:

Som helhed er hovedet stort og fladt. Det er kegleformet og minder om hovedet på en
isbjørn.

Skalle:

Godt bred med let hvælvede sider. Set i profil er den konveks. Skallens og
næsepartiets overlinier er let divergerende, hvad der får hovedets profil til at virke let
konveks. Øjenbrynsbuerne er moderat markerede, og pandefuren kun let synlig.
Nakkeknuden er kun svagt markeret.

Stop:

Kun lidt fremhævet, således at linien næseparti/pande danner en meget åben vinkel.

Næse:

Temmelig stor i forlængelse af næseryggen med store og vidt åbne næsebor. Den er
fugtig, kold og sort pigmenteret. Set fra siden må den ikke rage længere frem end
forkanten af læberne.

Næseparti:

Lidt kortere end skallens længde. Dybden er halvdelen af længden. Næsepartiets sider
hælder svagt mod hinanden, og bredden aftager let mod spidsen, som dog afsluttes
stumpt set forfra. Partiet under øjnene er let udmejslet.

Læber:

Set forfra beskriver overlæbernes nederste rand fra midtpunktet og udefter en
halvcirkel med meget kort radius. De er kun let udviklede og dækker kun lige
underkæbens tænder. Mundvigen er kun let markeret. Som følge heraf dannes
næsepartiets underlinie kun fortil af læberne. Bagtil dannes den af underkæben og
mundvigen. Læberandene er sorte.

Kæber, bid:

Kraftige og normalt udviklede med store og fuldtallige fortænder, der er placeret på en
lige linie vinkelret på kæberne. Store og hvide tænder. Saksebid

Kinder:

Moderat synlige

Øjne:

Ikke store i forhold til hundens størrelse. Øjenfarven er okker eller mørk kastaniebrun.
Øjnene er placeret på hovedets sider og er hverken dybtliggende eller udstående.
Udtrykket er intelligent og opmærksomt. Øjenåbningen er mandelformet med sort
pigmenterede øjenrande.

Ører:

Ansat godt over kindbensbuerne, hængende og meget bevægelige. De er trekantede
og ender i en tydelig spids – aldrig afrundede. De er små i forhold til hundens størrelse.
Hos en hund af middelstørrelse bør de ikke være over 12 cm lange. Ved basis er de
moderat brede.

Hals:

Med moderat buet overlinie. Halsen er altid kortere end hovedet. Den er fyldig, meget
kraftig og muskuløs. Der er ingen løs halshud. Halsen er dækket af en lang og tæt
pels, der især hos hannerne danner en krave eller manke.

Krop:

Solidt bygget

Overlinie:

Lige fra manke til kryds, hvor den bliver noget hældende.

Manke:

Noget hævet over overlinien og bred på grund af den store afstand mellem
skuldertoppene.

Ryg:

Set fra siden er den lige med en længde på ca. 32 % af skulderhøjden.

Lænd:

Går i et med ryglinien og har en let hvælvet profil. Den er bred med veludviklet
muskulatur.
Bredt, solidt og godt muskuløst. Dets hældning mod vandret fra hofte til halerod er 20°
stigende til 30° eller mere, hvis man refererer til hoftebenets retning.
Brystkassen er rummelig og når ned til albuerne. Den er dyb og godt hvælvet midtpå.
Bredden aftager gradvis nedefter, men brystet har stadig god fylde ved brystbenet.
Dybden er halvdelen af skulderhøjden. Ribbenene er godt hvælvede og skråtliggende

Kryds:
Bryst:
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med rigelig plads til lungerne og god bredde. De bageste ribben er lange,
skråtliggende og godt åbne.
Underlinie:

Hale:

Brystbenet er langt, og underlinien stiger let mod bugen.

Lavt ansat på grund af det hældende kryds. I normal stilling når den ned forbi
haseleddet. I hvile bæres den hængende. Når hunden er i aktion, bæres halen over
ryggen med spidsen kraftigt bøjet. Halen er godt beklædt med en busket pels uden
faner.

Lemmer:
Forpart:
Skulder:
Overarm:

Albuer:

Underarm:
Håndrod:
Mellemhånd:
Forpoter:
Bagpart:

Forbenene er velstillede og lodrette set forfra og fra siden. De er velbalancerede i
forhold til kroppen, og frontens enkelte dele passer harmonisk til hinanden.
Lang, skråtliggende og forsynet med kraftige muskler. Den er helt fri i sin bevægelse.
Skulderens længde er ca. ¼ af skulderhøjden. Dens vin kel mod vandret er 50-60°.
Ligger tæt til kroppen på den øverste 2/3 og er forsynet med kraftige muskler. Den er
skråtstillet i en vinkel på 55-60° mod vandret, og dens længde er ca. 30 % af
skulderhøjden. Overarmen ligger næsten parallelt med kroppens midterplan. Vinklen
skulderblad/overarm måler mellem 105 og 120°.
Ligger tæt til brystkassen og er dækket af blød og løs hud. De skal være placeret
parallelt med kroppens midterplan, og albuens spids skal ligge i en lodret linie fra
skulderskulderbladet. Vinklen overarm/underarm måler mellem 145 og 150°.
Lige og lodret stillet med solid knoglebygning. Den er en smule længere end
overarmen.
Er i forlængelse af underarmens lodrette linie. Den er robust, tør, smidig og af god
tykkelse. Ærtebenet er tydeligt fremspringende.
Længden må hverken være for kort eller for lang. Mellemhånden er helt tør med et
minimum af bindevæv. Set fra siden er den let skråtstillet fremefter.
Store og runde med godt sluttende tæer. De er dækket af kort og tæt pels. Kløerne
foretrækkes sorte – men en brunlig farve tolereres.

Haseled:

Lige og velstillet – set både bagfra og fra siden. Er i balance med kroppen og de
enkelte dele svarer harmonisk til hinanden.
Lange, brede og let skråtstillede med fremtrædende muskler og let konveks bagkant.
Vinklen hofte/overlår er ca. 100°.
Stabil og godt placeret i en lodret linie. Knævinklen er ret åben.
En smule kortere end overlåret. Det er skråtstillet ca. 60° i forhold til vandret.
Knoglebygningen er robust, musklerne tørre og furen ved akilles-senen godt markeret.
Af god tykkelse og bredt. Hasevinklen måler mellem 140 og 150°

Mellemfod:

Robust, tør og bred. Den er hverken for kort eller for lang. Skal være uden vildkløer.

Overlår:
Knæ:
Underlår:

NB: Det er forbudt at fjerne vildkløer i Danmark.
Bagpoter:

Som forpoterne, men mere ovale

Bevægelse:

Skridtgang og langt trav

Pels:
Hårlag:

Meget fyldigt. Pelsen er lang og føles nærmest grov – som tætte lige hestehår. Den
ligger tæt til kroppen. En let bølget pels tolereres. Pelsen danner en anseelig krave
rundt om halsen og frynser af moderat længde på bagsiden af benene. Den er derimod
kort på næseparti, skalle, ører og forsiden af benene. På kroppen opnår pelsen en
længde af 8 cm. Fyldig underuld er kun til stede om vinteren.

Farve:

Ensfarvet hvid. Der tolereres nuancer af elfenben, bleg orange eller lemon – men kun i
begrænset omfang.

MAREMMA
Størrelse:

Side 4 af 4

Skulderhøjde: Hanner 65 til 73 cm
Tæver 60 til 68 cm
Vægt:

Fejl:

Hanner 35 til 45 kg
Tæver 30 til 40 kg

Enhver afvigelse fra de foregående punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedømmelsen skal stå i nøje forhold til afvigelsens omfang og dens indflydelse på
hundens sundhed og velbefindende og dens evne til at udføre sit traditionelle arbejde.
•

Gentagende pasgang

•

Næsepartiets og skallens linier konvergerende

•

Halen oprullet over ryggen

•

Konstant pasgang

•

Størrelser over eller under standardens grænser

Alvorlige fejl:

Diskvalificerende fejl:
•

Aggressive eller overdrevent sky hunde

•

Hunde, som tydeligt viser tegn på fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal
diskvalificeres.

•

Næsen totalt upigmenteret

•

Næsepartiet tydeligt krumt eller buet

•

Øjenrandene delvis eller i begge sider upigmenterede, glasøjne, skelen

•

Underbid

•

Haleløshed eller kort hale – naturligt eller kuperet

•

Krøllet pels

•

Isabellafarvet eller elfenbensfarvet pels, pletter af isabella eller elfenben, sorte
nuancer

•

Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

•

Kun velfungerende og klinisk sunde hunde med racetypisk kropsbygning bør
anvendes i avl.

Bemærk:

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.
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