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RUMÆNSK HYRDEHUND MIORITIC
(Ciobanesc Romanesc Mioritic)
Oprindelsesland: Rumænien

Anvendelse:

En fantastisk kvæghund, en ubestikkelig vogter og en uovertruffen ledsager

Klassifikation:

FCI Gruppe 1 (Hyrde- og kvæghunde – undtagen Schweitsiske kvæghunde)
Sektion 1 (Hyrdehunde)
Uden brugsprøve

Historie:

Den rumænske hyrdehund Mioritic blev udvalgt fra en oprindelig race i De Carpatiske
Bjerge. Grunden var, at disse hunde var velfungerende hyrdehunde. Racen har mange
tilhængere i Rumænien på grund af sin robuste fremtræden. Standarden blev fastlagt
af den Rumænske Kennel Klub i 1981. Den Tekniske Kommission i R.K.K. reviderede
standarden d. 29.03.2002, så den blev i overensstemmelse med FCI’s modelstandard,
der var vedtaget i Jerusalem.

Helhedsindtryk:

En stor hund, men aldrig tung. Den er robust og imponerende. Pelsen er lang og rigelig
på hoved, krop og lemmer. Hannerne er større og stærkere end tæverne. Der er et
tydeligt kønspræg.

Vigtige proportioner: Kroppen er længere end højden ved manken – som 11 til 10. Brystdybden bør være
ca. det halve af skulderhøjden. Næsepartiet er lidt kortere end skallen.

Temperament:

Hoved:
Skalle:

Stop:
Næse:
Næseparti:
Læber:
Kæber:
Kinder:

En rolig og besindig hund. En god hyrdehund, en meget modig og effektiv forsvarer
mod mulige rovdyr som bjørn, ulv og los. Den er opmærksom og reserveret over for
fremmede.

Moderat bred og let rundet. Skallens og næsepartiets linier er næsten parallelle.
Øjenbrynsbuerne er ikke for fremtrædende. Kindbensbuerne er kun let synlige.
Nakkeknuden er fremtrædende.
.
Ikke for markeret
Bred, veludviklet og sort
Af samme længde eller lidt kortere end skallen. Veludviklet og bliver gradvis smallere
mod næsen. Aldrig spidst. Stærk underkæbe.
Tykke, stramme og fuldt pigmenterede.
Kraftfulde kæber med fuldt tandsæt (mangel på PM1 og M3 er tilladt). Stærk og sund
med velansatte hvide tænder. Saksebid. Tangbid accepteres, men er ikke ønskeligt.
Ikke fremtrædende
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Øjne:
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Hals:

Moderat af størrelse og skråtstillede. Farven er nøddebrun, mørkebrun eller lidt lysere
– dog aldrig gul. Øjenrandene er godt pigmenterede. Udtrykket er roligt og intilligent.
Ret højt ansatte. De er V-formede med en let rundet spids. Længden er 10 til 15 cm.
De bæres hængende tæt til hovedet. Kupering er forbudt.
Moderat lang, bred og stærk. Der er ingen løs halshud – dewlap.

Krop:
Overlinie:
Manke:
Ryg:
Lænd:
Kryds:
Bryst:
Underlinie:

Veludviklet
Lige og solid
Moderat fremhævet
Vandret, stærk og muskuløs
Moderat lang, bred og meget muskuløs
Muskuløst og moderat affaldende mod haleansætningen
Ikke for langt, Bredt og dybt, idet det er ca. halvdelen af skulderhøjden
Let opkneben uden overdrivelse

Hale:

Højt ansat. I hvile bæres den hængende og når ikke længere end til hasen. Når
hunden er aktiv, bæres den højere i en let bue – af og til over ryglinien, men aldrig
stramt rullet eller rørende ved ryggen. Kupering er forbudt.

Ører:

Lemmer:
Forpart:
Skulder:
Overarm:
Albue:
Underarm:
Håndrod:
Mellemhånd:
Forpoter:
Bagpart:
Overlår:
Knæ:
Underlår:
Haseled:
Mellemfod:
Bagpoter:

Bevægelse:
Hud:
Pels:
Hårlag:

Farve:

Lodret stillet set forfra og fra siden
Moderat lang og skråtliggende. Meget muskuløs med et godt fæste til kroppen. Vinklen
mellem skulderblad og overarm er 100 til 105 grader.
Moderat lang og godt muskuløs
Ligger tæt til kroppen. Vender hverken indad eller udad
Tilstrækkelig lang, stærk og muskuløs
Fast
Let skråtstillet set fra siden
Ovale, kompakte og stærke. Tæerne er samlede og buede. Kløerne er askegrå.
Meget muskuløs og kraftfuld, lige og parallel set bagfra. Vinklerne er kun let åbne.
Langt, bredt og meget muskuløst
Knævinklen er ca. 100 til 105 grader.
Tilstrækkelig langt, muskuløst med god knoglekraft
Moderat hævet over jorden. Stærkt og velvinklet. Drejer hverken indad eller udad
Ikke for lang. Robust og set fra siden næsten lodret stillet. Tilstedeværelsen af vildkløer
bør ikke straffes.
Lidt længere end forpoterne

Harmonisk, fri, velbalancerede, kraftfulde og lette. Trav er den foretrukne gangart.
Galoppen er udholdende og balanceret.
Tyk, tætsluttende og godt pigmenteret

Pelsen er fyldig på hovedet og kroppen. Den er hård og lige og af en længde på
minimum 10 cm. Underpelsen er tættere og smidig og af en lysere farve. Pelsen på
lemmerne er kortere. Halen har et godt gehæng.
Flerfarvet: Grundfarven skal være hvid med tydelige sorte eller grå aftegn.
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Helfarvet: Hvid eller grå. Ørespidserne bør være mørkt grå eller sort pigmenterede
(øreringe).
Størrelse:

Fejl:

Skulderhøjde:

Hanner minimum 70 cm. Idealhøjden er 75 cm.
Tæver minimum 65 cm. Idealhøjden er 70 cm.

Vægt:

I balance med størrelsen

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 oprindelige arbejde.


Overvægt eller en svag konstitution



Halen krøllet eller båret i en ring



Mangel på tænder ud over PM1 og M3



Albuerne vender udad eller indad



Tung bevægelse



For svagt kønspræg



Utypisk udtryk



Runde, udstående øjne



Glasøjne



Opretstående ører



Pelsen for kort – minde end 8 cm



Krøllet pels eller pels af en anden struktur end beskrevet i standarden



Hængende, krum eller ujævn overlinie



Spredte tæer – indad- eller udaddrejede



For stejl bagvikling



Kohaset



Brindle aftegn



Hanner under 70 cm, tæver under 65 cm

Alvorlige fejl:

Diskvalificerende fejl:


Aggressive eller for sky hunde



Enhver hund, der tydeligt viser fysiske eller adfærdsmæssige abnormiteter, skal
diskvalificeres.



Utypisk



Manglende fortænder eller hjørnetænder



Underbid eller overbid



Albinisme



Naturligt manglende eller naturlig kort hale



Kuperet hale



Skulderhøjden mindre end 68 cm for hanner og 63 cm for tæver



Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.

Bemærk:
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Kun funktionsdygtige og klinisk sunde hunde med racetypisk bygning bør
anvendes i avlen.

Dansk Kennel Klubs bemærkning:
Forhold, der påvirker en hunds sundhed negativt, betragtes som en alvorlig fejl.
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Anatomiske træk
Skalle
Øjne
Stop
Forhoved

Ører
Nakke
Nakkekam
Hals
Skulder

Næseryg
Næsespids

Manke/Skuldertop

Næseparti

Ryg

Overkæbe

Lænd

Kryds

Hage
Underkæbe

Haleansats

Mundvig
Kind

Sædebensknude

Strube
Skulderspids
Brystbensspids

Overlår

Overarm
Bryst
Underarm
Håndled
Mellemhånd

Bystrup 2013

Forpote

Albue

Underlinie

Brystkasse

Buglinie

Flanke
Knæ
Underlår

Hale
Haseled
Mellemfod
Bagpote

