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KÄYTTÖTARKOITUS: Pääasiassa villisian mutta myös jäniksen ja muun riistan
metsästykseen käytettävä ajokoira.
FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat
Alaryhmä 1.2 keskikokoiset ajavat koirat
Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu polveutuu Toscanan eteläosassa sijaitsevan
Maremma Toscanan alueen rekisteröimättömistä metsästyskoirista. Rotua on esiintynyt nykyisellä alueellaan 1930-luvulta lähtien, ja jo tuolloin rodulle yritettiin ensi
kertaa saada virallinen hyväksyntä. Virallisesta tunnustamisesta kuuluu kiitos Italian ajokoirarotujärjestön puheenjohtajalle tri Bosiolle sekä monille rodusta kiinnostuneille, ja heidän ansiostaan rotumääritelmä saatiin hyväksyttyä. Toscanalaiset
metsästäjät ovat luoneet tämän italialaisen rodun nimenomaan villisian metsästykseen maastossa ja oloissa, jotka ovat tyypillisiä eteläiselle Toscanalle.
YLEISVAIKUTELMA: Liioittelematon, normaalirakenteinen ja vaivattomasti
liikkuva. Runko on suorakaiteen muotoinen, kallo-osa suhteellisen kookas, kallon
ja kuonon ylälinjat hieman eriävät. Korvat ovat korkealle kiinnittyneet, silmät
tummat ja ilmeikkäät, ilmeeltään kiihkeät, tarkkaavaiset ja älykkäät.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Kuonon ja kallon suhde on 11:12. Rungon
pituuden ja säkäkorkeuden suhde on 11:10. Etäisyys maasta kyynärpäähän on
puolet säkäkorkeudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Villisian metsästykseen erikoistunut ajava
koira, jolle on tyypillistä voimakas metsästysvietti ja voimakas luonne. Miellyttävä, ilmeikäs ja kertova haukku. Ajossa itsevarma, vahva ja rohkea, riistan löydettyään varovainen mutta varma, erinomainen haukku. Toimiva ajokoira niin yksin
kuin ajueessakin käytettynä.
PÄÄ: Pään koko pituus on 40% säkäkorkeudesta. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat
hieman eriävät, yhdensuuntaiset linjat sallitaan. Pää on kauttaaltaan kuiva ja nahka
tiivis, täysin poimuton.
Kallo: Kuiva ja rypytön, sivukuvaltaan hieman pyöristyvä. Kallo on päälaelta leveä, otsa- ja poskiluut hyvin kehittyneet. Kallon pituus on kuono-osaa pitempi tai
joskus yhtä pitkä.
Otsapenger: Hieman erottuva.
Kirsu: Kuonon ylälinjaa jatkava ja leveä, aina kostea, väriltään syvä musta tai maksanruskea. Hyvin avoimet sieraimet.
Kuono: Hieman kalloa lyhyempi, kuonon ylälinja on hieman kyömy tai suora.
Huulet: Ohuet ja tiiviit.
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Leuat / hampaat: Voimakas, täydellinen leikkaava purenta. Tasapurenta hyväksytään.
Posket: Litteät.
Silmät: Normaaliasentoiset, väriltään melko tummat ja soikeahkot. Ilme on eloisa,
älykäs ja tarkkaavainen. Silmäluomet ovat tiiviit ja hyvin pigmentoituneet, väriltään mustat tai maksanväriset.
Korvat: Silmälinjan yläpuolelle kiinnittyneet, litteät ja poskenmyötäiset, kolmiomaiset ja kärjistään hieman pyöristyneet. Eteenpäin vedettynä korvien tulee
peittää silmät.
KAULA: Katkaistun kartion muotoinen, lihaksikas ja kauniisti lapoihin liittyvä,
hieman päätä lyhyempi. Kaulanahka on tiivis, ei löysää kurkunalusnahkaa.
RUNKO: Voimakas ja tasapainoinen, pituus on 10 % säkäkorkeutta suurempi.
Ylälinja: Vaakasuora.
Säkä: Selvästi erottuva, lapojen kärjet ovat lähellä toisiaan.
Lanne: Vahva ja lihaksikas.
Lantio: Hyvin kehittynyt, viisto.
Rintakehä: Joka suhteessa hyvin kehittynyt, hieman pyöristyvä
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa hieman rintalastan kärjestä vatsaan, ei koskaan
kuroutuva.
HÄNTÄ: Jatkaa lantion linjaa, hieman kapeneva ja asennoltaan sapelimainen, ei
koskaan hapsuinen. Synnynnäinen hännättömyys tai töpöhäntä hyväksytään. Maissa, missä typistäminen on sallittu, häntä typistetään hieman alle puoleen pituudestaan.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Pitkälihaksiset ja vaivattomasti liikkuvat.
Lavat: Viistoasentoiset, lavan ja olkavarren välinen kulma 105°.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Täysin pystysuorat.
Ranteet: Voimakkaat.
Välikämmenet: Hieman viistot.
Etukäpälät: Soikeat ja tiiviit käpälät, voimakkaat päkiät. Voimakkaat, kaartuvat,
mieluiten pigmentoituneet (mustat tai maksanväriset) kynnet. Kannukset hyväksytään.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Hyvin kulmautuneet.
Reidet: Hyvin kehittyneet, lihaksikkaat
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
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Sääret: Hyvin kehittyneet ja jäntevät.
Kintereet: Voimakkaat.
Välijalat: Pystysuorat. Kannukset hyväksytään.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät, mutta hieman vähemmän soikeat.
LIIKKEET: Sulavat, eloisat ja vaivattomat. Laukkaaja; metsästäessään liikkuu
myös kävellen ja ravaten.
NAHKA: Kauttaaltaan joustava ja tiiviisti rungonmyötäinen.
KARVAPEITE
Karva: Kaksi muunnosta:
Lyhytkarvainen: Karva on karheaa ja tiivistä, kauttaaltaan rungon ja raajat peittävää, ja siinä on usein aluskarvaa. Kuonossa ja raajoissa voi olla hieman karkeaa 1–
1,5 cm pitkää karvaa.
Karkeakarvainen: Karva on karkeaa ja noin 3–4 cm pitkää, kauttaaltaan rungon ja
raajat peittävää.
Väri: Kellertävän (fawn) ja punaruskean (tan) sävyt vaaleasta voimakkaaseen
tummanpunertavaan, musta punaruskein merkein (black and tan) tai juovikas.
Valkoisia merkkejä voi esiintyä.
KOKO
Säkäkorkeus:

Urokset 48–54 cm
Nartut 46–52 cm
Sallittu vaihtelu erinomaisille yksilöille ± 2 cm
Paino:
Urokset 16–23 kg
Nartut 13–20 kg
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Puutteellinen rotutyyppi
• Säkäkorkeus tai paino ei rotumääritelmän antamissa rajoissa
• Leikkaavat kallon ja kuonon ylälinjat (kovera kuononselkä)
• Siniset silmät
• Ylä- tai alapurenta
• Muu kuin rotumääritelmässä kuvattu väri

MAREMMANAJOKOIRA

5/5

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

