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Allmänt
Namn: Aidi
Grupp: 2, sektion2.2, FCI nr 247
Ursprungsland/Hemland: Marocko
Användning: Herde- och vakthund
Rasklubb: Saknas, ingår i Klubben för Gårds- och boskapsvaktare (KGBV)
Specialklubb: Svenska Molosser-och Herdehundklubben

Rasens historia
Aidi, eller atlashund som den kallas i vissa delar av världen, är nationalras i Marocko. Den
hör hemma i Atlasbergen (därav namnet atlashund) i Nordafrika hos nomadfolket berberna
och namnet aidi betyder helt enkelt hund på berbernas språk. Rasen tros dock härstamma från
Europa, möjligen från Pyrenéerna. Den har visuella likheter med pyrenéerhunden och estrelan
(cao da serra da estrela). En av skillnaderna är storleken då aidin är mindre än de båda andra
raserna med sin mankhöjd på 52 – 62 cm.
Rasens användningsområde är främst vakt men den har även använts till jakt. Dess
ursprungliga uppgift var att skydda dess husbondes boskap och ägodelar mot bland annat
vargar, schakaler och tjuvar. Den är självständig, modig och mycket trogen mot sin familj.
Den kan även anses vara ettrig och alert i sitt vaktbeteende.
Aïdi finns sedan lång tid tillbaka i bergen och på slätterna i Nord- afrika. För närvarande finns
rasen i ett stort antal i Atlasbergen i Marocko, som utarbetat standarden. Rasen lever med de
halv- nomadiska herdefolken i bergsmassiven och har till uppgift att skydda sin husbondes
tält och ägodelar och även boskapen mot vilda djur. Det finns ingen vallhund i Atlasbergen,
den marock- anska hunden som lever i dessa berg har aldrig vaktat hjordar på det sätt som
man avser i Europa (att föra en hjord)
2008 registrerades de första hundarna i Sverige enligt registreringsstatisken hos SKK och
2011 föddes den första valpkullen med 8 valpar i Sverige. Därefter har 2 hundar importerats
2014 och 2017.

Helhetsintryck
Aïdi skall vara kraftig och mycket robust. Den utmärker sig för sin styrka och rörlighet. Rasen
skall vara muskulös, senig och kraftigt byggd utan att vara tung på något vis. Den skall ha en
tät päls som skyddar såväl mot sol som mot kyla. Pälsen skyddar i de strider som rasen är
avsedd att utstå med schakal och övriga rovdjur. Blicken skall vara livlig, rättfram och
bestämd såsom det anstår en vaksam hund alltid redo att vakta. I vissa trakter i Marocko har
man för vana att kupera öron och även svansar på arbetande hundar.

KLUBBEN FÖR GÅRDS- OCH BOSKAPSVAKTARE

2020

3/4

Uppförande och karaktär
Aïdi är mycket trogen, vänlig och foglig mot sin ägare och dennes familj. Rasen har en
utpräglad vakt- och skyddsinstinkt. Den är hela tiden vaksam och avgör instinktivt hur
överhängande eller stor en fara är och handlar effektivt därefter.
Rasen tycks vara relativt populär i sitt hemland samt i Frankrike då alla svenska hundar
härstammar därifrån. Enligt den enda aktiva uppfödaren i Sverige var dennes kull (född
2011) den första i Norra Europa. Inavelsgraden ligger på 0% men anses vara osäker då
populationen är liten.
Mål

Ett långsiktigt mål för rasen i Sverige, är att bygga upp en frisk och sund population baserad
på flera olika linjer, med icke närbesläktade hundar.
Strategi

Då Aidi är en populationsmässigt liten ras, bör import av hundar göras med målsättning för
avel, dvs lämpliga avelsdjur samt att föra in nya blodslinjer. Användande av utländska hanar
på våra framtida tikar är ett måste, då avelsbasen i Sverige ännu inte finns.

Hälsa
Antalet individer i Sverige är mycket få och man kan därför inte med säkerhet bedöma rasens
hälsotillstånd. 2011 och 2015 röntgades 2 hundar för HD, den som röntgades 2011 hade grad
C och den som röntgades 2015 hade grad A. Båda hundarna hade ED Ua (grad 0).
Mål

Att alla svenska individer ED/HD- röntgas, och att undvika exteriöra överdrifter så som för
höga och för tunga individer.
Strategi

Försöka få alla presumtiva ägare att röntga sina hundar, även om de inte ska användas i avel.
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Egenskaper/mentalitet
Rasen är självständig med stor pondus och har en mycket stark vaktinstinkt. Den är trogen
och värdig tillsammans med sin egen familj, men misstrogen mot personer den inte känner.
Den kräver en hundvan ägare.
År 2010 genomförde en hund MH och har därmed känd mental status. 2015 genomförde en
importhund BPH. På grund av få hundar och avsaknad av data är det därför okänt om det
finns mentala eller fysiska problem i den svenska populationen. Det är inte heller känt hur
läget ser ut utrikes.
Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t.ex. stark
vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer, medför ett särskilt
ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK och SBHK anser därför att individer av
dessa raser bör genomgå Beteende- och personlighetsbeskrivning, BPH, alternativt
Mentalbeskrivning hund, MH. Hundarnas resultat registreras och redovisas officiellt och bör
utgöra ett underlag i avelsarbetet.
Mål

Att få hundägarna att genomföra BPH/MH för att kartlägga rasens mentala status då detta är
en mycket viktig aspekt, för att få så mentalt sunda hundar som möjligt till en framtida avel
samt att uppfödarna är extremt måna om att inte sälja valpar till oerfarna hundägare.
Strategi

Nå målet genom att informera så mycket som möjligt om rasen samt att arbeta tillsammans
med ras- och specialklubb för att sprida kunskap om vikten av att veta vad det är för typ av
hund man har i kopplet.

Exteriör
I avelsdata kan det även utläsas att två hundar har varit framgångsrika på utställning. Modern
till den svenska kullen är svensk, dansk och norsk utställningschampion samt JWW-08, SE V09 och SE V-10. En av hennes döttrar har tagit svenskt CERT på internationell utställning.
I statistiken finns även en finskregistrerad hund som blivit NORD JV-11 och NORD V-11.

Bilaga:
Källor:
http://www.pyreneer.net/aidi/beskrivaidi.html (Datum: 2013-03-23)
http://www.skk.se/hundraser/aidi (Datum: 2013-03-23)
SKK avelsdata
Rasstandard för Aidi

RAS har sammanställt av Marianne Lindblom,
därefter genomgånget av SMHK.
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