Rasspecifik avelsstrategi för
Cirneco dell’Etna

Nostryffel, ansikte, nosparti, stop, panna, öra,nackknöl, kindben, kind, manke, rygg, länd, höftknöl, kors, sittbensknöl, svans
lår, underben, hasspets, has, mellanfot, baktass, flank, buklinje, bröstkorg, armbågsspets, handlovsben, mellanhand
framtass, handlov, underarm, skuldra, hals, mungipa, underkäke, läppar.
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FÖRANKRING
RAS för cirneco dell’etna upprättades ursprungligen 2004. En enkät skickades ut till
alla uppfödare (som haft en eller flera kullar) i Norge, Finland och Sverige, alla
svarade. Dokumentet uppdaterades 2008 av Svenska Vinthundklubben. Under 2014
skickades en hälsoenkät ut till både ägare och uppfödare av rasen i både Sverige och
Norge, och under 2015 har rasklubbens Avelskommitté uppdaterat RAS. De aktiva
uppfödarna har läst igenom och haft möjlighet att kommentera. När RAS är fastställd
av AK kommer detta att meddelas medlemmarna via hemsida och medlemstidning.
Bildrättigheter
Samtliga bilder som använts i RAS har godkänts av bildernas rättighetsinnehavare att
användas i rasklubbssammanhang och i rasrelaterade dokument.
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ALLMÄNT
Cirneco dell’etna ingår i FCI-grupp 5 och har som specialklubb Svenska
Vinthundklubben, och rasklubb är sedan 2014 Svenska Faraohund och Cirneco dell’etna
Klubben, SvFCK.
Det allmänna målet är att väcka intresse för rasen och främja avel av sunda, mentalt
och exteriört goda hundar, stimulera till genetisk variation samt bevara rasens
specifika egenskaper såsom jaktinstinkten, i enlighet med rasstandarden. Med sunda
hundar menas hundar i normalt hull, rasenlig päls, med god muskulär kondition och
normala testiklar. Attityden ska vara vaken, livlig och nyfiken. Hundarna ska vara
konstruerade för sitt ändamål som jagande hund av ursprungstyp samt ha en
mentalitet anpassad till rasens arbetsuppgifter.
Vi vill uppmuntra till avel av tillgängliga, alerta, vänliga, nyfikna och modiga hundar
(med ett intelligent och glatt uttryck). Cirneco skall vara en smidig och uthållig hund
som med sin avståndssyn, goda hörsel och
uppmärksamhet är synnerligen användbar för att
jaga vilda kaniner som t.ex. gömmer sig i
håligheter i terrängen. En cirneco ska inte vara
aggressiv men kan varna när främlingar är i
antågande. Med exteriört goda hundar menas
typmässigt goda hundar enligt rasstandard.
Begreppet typ avser summan av de detaljer som
tillsammans utgör rasen cirneco och som klart
skiljer den från varje annan ras.
Cirneco dell’etna är en normalkonstruerad och i
det närmaste kvadratisk hund. Vinklarna i front
och bakparti kan beskrivas som moderata (INTE
obefintliga!). Svansen skall bäras i sabelform i
vila men får lyftas över rygglinjen när hunden är
uppmärksam eller i rörelse. Svart pigment är ett
grovt fel och hund med svart pigment bör uteslutas ur avel. Ljusbrun färg av olika
nyanser är önskvärt. Vitt på bröst, nos, svanstipp eller tassar förekommer och anses
inte som fel. En cirneco får också vara helt vit med bruna fläckar, dock finns ingen
kännedom om några sådant tecknade hundar vid liv eller ens på bild. Hundens aktiva
och nyfikna attityd avspeglas i huvudet genom ett alert, tillitsfullt och milt uttryck. En
viktig rasdetalj är öronen som skall stå nästan rakt upp och vara öppna framåt. Öronen
skall stå upp då cirnecon aktivt övervakar omgivningen. Öron och utryck beskrivs mer
detaljerat, tillsammans med helhet och bakgrund, i rasstandarden.
Rasens utveckling grundas på uppfödarnas val av avelsdjur samt på den användning
som dessa får. Aveln skall vara målinriktad, långsiktig och hållbar. Med hållbar menas
att den inte leder till brister avseende hälsa, mentalitet eller funktion eller tömmer
rasen på genetisk variation.
För att få en tydligare helhetsbild av rasens hälsa och mentalitet, uppskattas det om
uppfödare och cirnecoägare låter sina hundar genomgå hälsoundersökningar som t.ex.
ögonundersökning och knäledspalpation. Deltagande i BPH/MH och hobbyaktiviteter
(t.ex. agility, rallylydnad, freestyle, lure coursing) rekommenderas för att få
information om hundens mentalitet och rasen nuvarande användningsområden.
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BAKGRUND
Cirneco dell´Etna (uttalas "cheer-nay-ko") är en liten hund som används
på Sicilien till kaninjakt. Du hittar Cirnechi över hela Sicilien.
Cirneco dell´Etna är en primitiv hund som har utformats genom selektion av naturen,
utifrån sina levnadsförhållanden och användningsområde under de tretusen år som den har
levt i Siciliens karga bergsområden. Cirneco dell´Etna kan framgångsrikt jaga i denna vassa
och klippiga terräng.
Det har bedrivits en mycket selektiv, naturlig avel genom århundradena som har resulterat
i en hund som kan arbeta i timmar i det mycket varma klimatet utan mat och vatten. Detta
har lett fram till den ras vi har idag: en ras som är extremt tålig och relativt fri från
ärftliga sjukdomar.
Cirneco dell’Etna står kusinen Faraohunden nära i utseende och delar samma ursprung i
medelhavsområdet.
Rasen Cirneco dell´Etna är en liten, hängiven och tillgiven hund som är lättmotiverad och
träningsvillig.

Till Finland kom rasen 1992 och den första kullen föddes 1999, till Norge kom rasen 1998
och den första kullen föddes 2000. År 2000 kom rasen till Sverige där första kullen föddes
2002. År 1999 introducerades Danmarks första Cirneco dell´Etna, dock har där ej fötts
några kullar och idag finns inga kända CdE i Danmark.
Sverige och Finland har haft positiv utveckling av rasen de senaste åren. I Sverige har
populationen dubblerats på en 5-årsperiod. Även Norge har haft en fortsatt bra tillväxt
med 19 kullar födda sedan 2006.
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NULÄGE
Registreringsstatistik
Antal reg/år
Tikar (varav importer)
Hanar (varav importer)
Totalt

2000

2002

2005

2006

2007

2008

2009

1

2

4

( 1)

1

( 1)

1

(0)

1

( 1)

6

( 2)

0

3

3

( 2)

0

(0)

3

( 1)

0

(0)

5

( 1)

1

5

7

( 3)

1

( 1)

4

( 1)

1

( 1)

11

( 3)

Antal reg/år

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Tikar (varav importer)

6

( 3)

3

(0)

4

( 3)

2

(0)

6

( 1)

5

(0)

Hanar (varav importer)

3

( 2)

4

( 1)

5

( 1)

7

( 2)

2

( 1)

2

(0)

Totalt

9

( 5)

7

( 1)

9

( 4)

9

( 2)

8

( 2)

7

(0)

Population 2015
Sverige 70 registrerade
Finland ca 250
Norge ca 25 (enl. NKK Dogweb)
Danmark 0
Information om exporterade
och avlidna hundar är
bristfällig i de tillgängliga
systemen, så ha i åtanke att
den korrekta siffran ligger
något lägre.
Genetisk variation
Det är av mycket stor vikt att bibehålla och
inte onödigt snabbt minska rasens genetiska
variation. Genetisk variation är nödvändigt
för att rasen ska kunna motstå sjukdomar
och leva upp till de krav som ställs idag och
som kan komma att krävas i framtiden.
Närmare släktskapsparningar än
kusinparning (6,25) bör ej göras.
Den svenska populationens genomsnittliga
inavelsgrad ligger nära 3% enligt SKK
Avelsdata.
Målsättning
Bibehålla en låg inavelsgrad genom
samarbete över landsgränserna. Med de nya möjligheterna att samarbeta internationellt är
det både möjligt och önskvärt att minska inavelsgraden i populationen till under 2,5 %.
Det rekommenderas starkt att inte göra kombinationer där inavelsgraden beräknas till över
6,25 % på 5 generationer.
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MENTALITET
Cirneco dell’Etna är livlig, vänlig, nyfiken, modig men också mjuk och tillgiven. Den kan
vara reserverad, men får aldrig vara paniskt rädd eller aggressiv i vardagssituationer, och
inte skygga överdrivet vid exteriörbedömning. Vid exteriörbedömning önskar vi att
aggressivitet och överdrivna rädslor tydligt uppmärksammas, detta skall påverka
prissättningen samt noteras i kritiken.
Statistiskt underlag:
En tik har gjort MH och två hanar har gjort BPH.
Sammanställning
per år
Antal födda

2006

2007
3

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totalt för
2006-2015

8

4

6

4

7

6

7

45

Antal starter BPH

2

2

varav genomförda
BPH

2

2

Med skott

2

2

2

2

varav - hanar

Det finns en utbredd åsikt att mentaliteten i rasen blivit sämre (i ffa andra länder). Detta
är något flera domare kommenterat på utställning och det nämndes även på
domarkonferensen 2012. Generellt har de svenska hundarna ett mycket gott rykte i övriga
Europa gällande mentaliteten, och det ska vi vara stolta över och arbeta för att bevara.
BPH är ett bra verktyg för utvärdering.
Målsättning
Bevara de positiva egenskaperna och avstå från att använda individer med avvikande
mentalitet i avel.
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HÄLSA och FUNKTION
Rasen är överlag mycket frisk och har inget fastställt genetiska hälsoprogram.
I Finland har 7 Cirneco dell´Etna hundars ögon undersökts (t.o.m. 2004) och alla har intyg
på felfria ögon. En Cirneco i Finland har genomgått sköldkörtelundersökning utan att något
fel hittats. En Cirneco i Norge har höftledröntgats och var ua. I Finland rekommenderas
ögonlysning och PL-test innan parning. Det har diagnosticerats några fall av Addison’s
sjukdom (Finland, Ryssland). En hund har konstaterats med Renal Amyloidosis
(njursjukdom).
I rasens hemland förekommer det allergier, det finns även kända fall i Finland och Norge. I
Sverige finns enligt enkäten 2015 ev. någon enstaka allergiker.
PL i Sverige: Två hundar har PL-undersökts, den ena hade 0/0, den andra hade 1/0. En
hund har ED-röntgats, resultat UA.Två hundar har HD-röntgats, resultat grad A och grad B.
Två hundar har ögonlysts, båda med UA resultat.
Ögonundersökning och PL-test rekommenderas huvudsakligen för statistiskt underlag.
Kryptorchism
Defekter i testiklarnas nedvandring till pungen leder till att den ena eller båda testiklarna
är belägna i ljumsken eller i bukhålan. Det finns uppgifter på att 13 % av alla hanhundar
(samtliga raser) är kryptorchida, men det är vanligare inom vissa raser. Förekomsten
minskar troligtvis om anlagsbärare utesluts ur aveln, dock finns inget säkert sätt att
konstatera vilka hundar som är anlagsbärare.
Det finns ett fåtal konstaterade fall av kryptorchism inom rasen i norden.
Målsättning
Arvsgången för kryptorchism är inte helt enkel. Antalet krypta hundar inom alla raser är
svårbedömt då det inte registreras eller följs upp centralt. Vi använder dock inte
kryptorchida hundar i avel.
För att få en överblick på status inom cirneco dell’etna uppmanas uppfödare och
hanhundsägare att de noga följer upp sina avelsresultat och rapporterar in monorchida och
kryptorchida avkommor till rasklubben..
Parning och valpning
Det finns idag inga kända rasspecifika problem med parningar. En gammal och ursprunglig
ras som Cirneco skulle inte finnas idag om inte hundarna hade parat sig och fött normalt.
Om en hane eller en tik inte låter sig inte paras eller inte fysiskt kan genomföra en parning
bör det undersökas varför, och kanske bör man avstå från att använda denna hund i avel.
Insemination med färsk eller fryst importerad sperma är en annan sak, dock ska
avelsdjuren tidigare haft lyckade naturliga parningar innan insemination.
Ett kejsarsnitt är känt i Norge och ett i Sverige.
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Jaktprov
Ett säkert hjälpmedel för att bevara cirneco dell’etnas mentala egenskaper för dess
ursprungliga egenskaper/arbetsuppgifter, är att testa just de ursprungliga egenskaper som
hunden använts till (jakt av kanin). Om man inte tar hänsyn till detta, kan typiska mentala
egenskaper gå förlorade. Tyvärr kan vi i Norden inte utföra officiella jakttest (officiella =
följa italienska Cirnecoklubbens jaktregler och instruktioner) eftersom jaktsättet strider
emot våra djurskyddslagar. I Finland finns inte kaniner att jaga (en kanin kan inte jämföras
med hare). Dock kan vi åka till Italien och delta i deras jakttest, en cirneco från Finland
har gjort detta.
Lure coursing och racetrack
I Finland och i Norge har Cirneco dell’Etna-hundar deltagit i lure coursing samt
kapplöpning. I Sverige har vi idag (2015) två svenska cirnechi som tävlar i LC samt flera
som tränar och är på väg mot sina licenser.
Cirneco har visat sig vara en mycket
duktig löpare, både mentalt och
fysiskt. Man bör dock inte fokusera på
löpresultat vid val av avelshund
eftersom kapplöpning inte är vad rasen
ursprungligen är menad för.
LC är bara en av många
fritidsaktiviteter man kan ha utöva
med en Cirneco (andra är t.ex. lydnad,
agility, utställningar och viltspår).

En kombination av dessa aktiviteter är kanske det bästa för att se kvalitéerna för jakt: LC
ger info om jaktsätt, fokus och snabbhet. Agility visar smidighet och samarbete med
föraren, och viltspår visar hundens luktsinne. BPH rekommenderas varmt, det behövs fler
hundar med känd mental status i rasen för statistiken, men är även en bra hjälp för alla
uppfödare.
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EXTERIÖR
Målet är att sträva efter en funktionell exteriör anpassat till hundens ursprung som
jagande hund. Helhetsintrycket skall ge bilden av en härdig, livlig, och kavat aningen
rektangulär hund.

Proportioner
Som jagande hund skall Cirnecon vara rektangulär utan att vara lågställd eller lång.
Det effektiviserar ett balanserat trav med ”motorn bak” och grundar sig på de, i
rasstandarden, beskrivna vinkelförhållandena. Det är vanligt med aningen för lång länd alt.
kort bröstkorg. Proportionerna innebär normal benlängd. Rasen ska inte ha korta ben.
Lagom stor - ej tjock/mager
Både mycket små och överstora hundar förekommer och dessa bör inte belönas vid
bedömning och inte prioriteras vid val av avelshundar. Enligt rasbeskrivningen bör en
cirnecohane vara mellan 46-50 cm (52 cm tillåtet) och en tik 42-46 cm (50 cm tillåtet).
En cirneco dell’etna ska för sin brukbarhet vara i god muskulär kondition, inte tjock eller
"azawakh"-mager.
Skuldra och framställ
Det förekommer mycket brant skuldra, vilket inverkar negativt på hundens rörelsemönster.
I kombination med alltför brant kors och en alltför lång länd ger denna konstruktion en
höjd över länden i rörelser, höga frambensrörelser och korta baksteg utan driv.
Rygglinje och svans
Dålig rygglinje (topline) och högt buren svans förekommer i rasen. Rak och stark rygglinje
bör kommenteras och premieras vid bedömning men inte framför korrekt rastyp.
Rygglinjen ska alltså vara näst intill rak, och lätt sluttande mot korset. Mjuk eller mycket
böjd rygglinje i rörelse, oftast med hög länd, påverkar rörelserna negativt och inverkar på
helhetsuttrycket. Hunden ska ”gå som den står”. Korset ska vara mer sluttande än hos
faraohunden, men inte för brant. Svansen skall enligt rasstandarden bäras i sabelform i vila
men får lyftas över rygglinjen när hunden är uppmärksam.
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Päls, hud och färg
Det är angeläget att vara observant på pälsens täthet och pigmentering, den ska vara tät
och det bör inte finnas kala fläckar. Det är mycket vanligt (särskilt vintertid) med tunnare
päls i tinningar, öronens baksida, på undersida hals och i ljumskar. Det är dock inte
önskvärt. Pälsen skall normalt inte heller vara för tjock eller för lång (1-3 cm är bra längd
på hårstrån). På den vuxna hunden är pälsen längre och strävare på ryggen och kan vara
tunnare och mjukare på undersidan av kroppen (utan att vara kal). Den kraftigare pälsen
på rygg och ovansida anses vara en fördel i jakt i buskiga områden. Pälsen är anpassad för
medelhavsklimat och hunden bör skyddas mot kyla under kalla nordiska vintertiden med
kläder. Huden ska vara stram och torr, muskulatur och vener syns därmed tydligt. De tunna
och stora öronen är ytterst känsliga för kyla. Svart pigment får inte förekomma alls.
Följande färger förekommer:
a) Enfärgat röd, mer eller mindre djup eller urblekt såsom isabella, sandfärg etc.
b) Röd med mer eller mindre omfattande vitt (vit bläs på huvudet, vit strimma på bröstet,
vita tassar, vit tipp på svansen, vit buk). Vit halskrage är mindre önskvärt.
c) Helt vit eller vit med orangefärgade tecken är tillåtet och en röd päls med en blandning
av något ljusare och mörkare hårstrån är också tillåtet.
Målsättning
Bibehålla den höga standarden och vara observant på att storleken inte får avvika från
rasstandarden. Vara observanta på att pälskvalitet etc hålls på en sund nivå.
Vara uppmärksamma på konstruktion så att överdrivna vinklar eller alltför öppna vinklar
undviks.
Generellt uppfyller hundarna gällande rasstandard, och målsättningen är att uppfödarna
fortsätter sitt avelsarbete utifrån
rasstandarden.
BETTFEL
Bettfel, såsom avsaknad av tänder P1, P2
förekommer i rasen. Även överbett och
underbett förekommer.
Åtgärd och målsättning
Det rekommenderas att uppfödarna undviker
att dubblera anlag för bettfel och
tandbortfall. Dessutom viktigt att uppfödarna
följer upp utvecklingen av det vuxna bettet
hos sina avkommor, och inrapporterar
avvikelser till rasklubben för att bättra på
det statistiska underlaget. Enkäten 2015
visar att det är relativt vanligt att det saknas
en eller flera premolarer.
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SAMMANFATTNING AV MÅL & STRATEGIER
Det är olämpligt för en numerärt liten ras som denna att ha fastställda numerära mål vad
gäller tillväxt. Fokus bör ligga på en sund och hållbar avel med lång framförhållning, och
RAS bör innehålla information som hjälper uppfödarna att göra sunda val. Då kan rasen
växa i den takt som är lämplig utan att skapa genetiska flaskhalsar.
För en fortsatt positiv utveckling rekommenderas följande riktlinjer som stöd för
avelsarbetet:
• Verka för en bred avelsbas ur släktskapssynpunkt och minskad förlust av genetisk
variation samt lägre inavelsgrad.
• Verka för en god hälsa som möjliggör ett långt liv.
• Verka för att stärka de egenskaper som gör rasen till en god jakt- och familjehund
• Verka för att bibehålla den fina mentalitet som vi har på hundarna generellt.
• Verka för en funktionell exteriör.
• Motverka exteriöra ytterligheter och avvikelser (t.ex. storlek, topline, för dåliga eller
överdrivna vinklar etc), genom att till avel välja individer som har god
överensstämmelse med rasens standard.
• Verka för god reproduktionsförmåga (parning, dräktighet, valpning och
omhändertagande av valpar) och uppföljning av kryptorchism.
• Verka för att avelsdjur är vuxna och lämpar sig för avel enligt SKK allmänna riktlinjer.
(I dagsläget finns inga hälsoprogram eller andra rasspecifika avelsåtgärder).
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VÄRT ATT VETA
Inför nästa RAS-uppdatering
kommer det troligtvis att finnas en
uppdaterad rasstandard. Ännu har
den nya inte gått ut på remiss,
men det gör den troligtvis inom en
snar framtid. Det har sagts att den
nya standarden ska vara mer
applicerbar än den nuvarande (som
mest rabblar upp olika mått och
vinklar) både för uppfödare och
domare.
Så snart rasklubben får in mer
information kommer detta
meddelas det ut på lämpligt sätt
samt att ny standard ligger som
underlag vid nästa RASuppdatering.

Internationellt
Om du är uppfödare och planerar en kull och letar avelsdjur utanför Sverige kan det vara
bra att vara medveten om att det kan råda andra avelsrestriktioner och/eller krav på
undersökningar än i Sverige. I Finland kräver många hanhundsägare att tiken ska vara
ögonlyst och PL-testad innan parning. Glöm alltså inte bort att fråga om sådana önskemål
redan i planeringsfasen, så slipper du jobbiga överraskningar när det är dags för parning.
Statistik för avel och hälsa från Finland finns som bilaga till RAS.
Statistiken för Italien är svårgreppbar. Ett hundratal registreringar sker per år i Italien, som
har en form av öppen stambok fortfarande. Man tror att det finns runt 1000 avelsdugliga
hundar totalt i Europa.
Tack till uppfödare och ägare av cirneco dell’etna i Sverige och Norge, som genom att
svara på hälsoenkäten bidragit till en bättre RAS.
För mer information kontakta Svenska Faraohund och Cirneco dell’Etna Klubben (SvFCK):
info@svfck.se
www.svfck.se
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Bilaga:
Internationell statistik och information
Åsikter från Sicilien/Italien:
Avelsbasen i Europa: gissningsvis ett medelvärde på ca 1000 hundar. Många fler om man
räknar de utan stamtavla, som anses vara backup till avelsbasen. Av de med tavla är det
ungefär 150 hundar i UK, drygt 200 i Finland, knappt 80 i Sverige. Antalet i Frankrike och
Tyskland har sjunkit. Det finns några i Slovenien. Alla dessa kan inte räknas till avelsbasen
då de flesta inte kommer att användas i avel.
Det registrerades 115 CdE-valpar i Italien under 2014. Det föds dock många fler som inte
registreras, och därför har man i Italien fortfarande möjlighet att “mönstra in” hundar om
de klarar jaktprovet och exteriörbedömning. Alltså öppen stambok. De inregistrerade
hamnar i “ENCI Open Book” i fyra generationer innan de förs över till det vanliga registret.
Antalet levande hundar är svårbedömt eftersom man i Italien (liksom Sverige) inte har
skyldighet att meddela om en hund avlider.
Man tycker inte att det finns några rasspecifika sjukdomar och lägger fokus på storlek och
päls.
Finsk statistik
I Finland har rasen funnits längre än i Sverige, och det är där vi hittar det närmaste och
största avelsmaterialet. Nedan följer statistik från finska databasen.
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