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Ursprungslandet är Uruguay
Rasen används som Vall och gårdshund
Bakgrund och ändamål:
Cimarron Uruguayons exakta ursprung är okänt, men man vet att den härstammar från hundar som
kom med Spanska och Portugisiska erövrarna till Uruguay under 1700 talet. Man vet att i grunden
finns det någon hund från Vinthundarna, blandat med någon moloss och även någon typ av vallande
hund. Cimarron Uruguayon har assisterat farmare i Uruguay genom århundraden. Under den här tiden
kom Cimarronen fram genom korsningsavel med dessa hundar från de Spanska och Portugisiska
erövrarna, som slutade i rasen Cimarron Uruguayo en hund som blev mycket tålig, intelligent och
överlevde under hårda förhållanden.
Många av Cimarron Uruguayon levde för länge sedan i ett vilt tillstånd, endast de starkaste överlevde.
De anpassade sig till omgivningar, där det fanns gott om mat vid en tidspunkt började de att bli en
verklig fara för levande djur och även för människor, enligt historiska dokument. Det var anledningen
till en stor avskjutningar av Cimarron Uruguayo beställt och även uppmuntrades av myndigheterna vid
slutet av XVIII och början av XIX århundradet. De berättelser som finns talar om tiotals tusentals i
landet. Men trots ett stort antal, lyckades tikar med sina valpar nå skogen i Olimar River, den Otazo
kullar och Cerros Largos (Long Hills).
Många farmare vid Cerro Largo, kände till Cimarron Uruguayons kunskaper och intilligens på boskap,
här började ett selektivt arbete, att bevara dem från korsningsavel. Tack vare detta mödosamma
arbete från farmarna vid Cerros Largos kan vi idag åtnjuta Cimarron Uruguayons kvaliteter.
1969 visades en Cimarron Uruguayo på en officiell hundutställning som organiseras av Kennelklubben
Uruguay för första gången. 1989 blev Cimarron Uruguayon definitivt erkänd av Kennelklubben i
Uruguay, på den tiden var det den etablerade Breeders Association som tillsammans med
Kennelklubben Uruguay gjorde den första officiella standarden för rasen, som bygger på den vi har
idag. Här startade ett viktigt urval av de grundläggande hundar och valpar registrerades och tatuerade
av Kennelklubben och når i dag mer än 4500 registrerade hundar. Cimarron Uruguayo är Uruguays
National ras.
Under de senaste åren rasen har utvecklats mycket tack vare det arbete som många lokala
entusiaster, och uppfödare även i andra länder, speciellt i Argentina och Brasilien. Detta gradvisa
växande av rasen är noga undersökt och övervakat, det ska tas väl hand om alla morfologiska och
temperament egenskaper och ärftliga egenskaper sundhet och beteende. För en mall som skall
erkännas som grundläggande, det granskas och godkännas av tre specialiserade domare. Ett projekt
pågår för närvarande drivs av uppfödarföreningen tillsammans med veterinär universitet, för att
studera avelsmässiga status, i alla registrerade djur.
Helhetsintryck:
Rasen skall vara medelstor. Den har en kort päls, med underull pälsen ska vara lättskött.
Mankhöjd hanhund 58 to 61 cm (med 2 cm tolerans), tik 55 to 58cm (med 2 cm tolerans).
Vikt hanhund 38 – 45 kg, tik 33 – 40 kg.
Uppförande och karaktär:
Cimarron Uruguayo skall vara balanserad, intelligent, lättlärd och livlig. Lämplig till vallning, agility,
lydnad och viltspår. Den skall ge intryck av påfallande tålighet eftersom de ska kunna driva boskap
under hårda väder förhållanden. Den är mycket tillgiven sin (herde) och den flock som den är satt att
valla. Gentemot främmande människor kan den vara ignorant, med att inte vilja hälsa direkt.

Cimarron Urguayos i Sverige:
Den första Cimarronen var en hane Pancho de la Fogueria som kom till Sverige 2008 för att delta på
utställningar och registrerades senare av dess handler 2009 i Svenska Kennel klubben. Under våren
2009 kom ytterligare en, tiken Faca de las Pitangas till Sverige för att stanna hos samma handler. Det
finns även en valp kull efter dessa två importer. Totalt finns det nu 9 st. registrerade.
Avelspolicy för Cimarron Uruguayo
Målet är att väcka intresse för att främja avel av mentalt och fysiskt sunda, vall (funktioner), och
exteriört fullgoda Cimarron Uruguayos. Rasens utveckling skall grundas på uppfödarnas val av
avelsdjur samt på den användning dessa får. Ärftlig variation är en förutsättning för rasens möjlighet
att fortleva. Därför ska aveln 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
en positiv utveckling av rasen i Sverige ses riktlinjer nedan som stöd för avelsarbetet med följande
prioriteringar:
* Bibehålla den goda mentaliteten som finns i rasen, där vall, god arbetslust och att samarbetsvilja
finnes.
* En god hälsa som möjliggör ett långt liv utan hälsostörningar.
* Funktionell exteriör som överensstämmer med rasstandarden.
* Ökad genetisk variation och minskad inavelsgrad i den mån det går i nuläget.
* Bibehålla rasens goda reproduktionsförmåga (parning, dräktighet, valpning och omhändertagandet
av valparna).

AVELSSTRATEGI FÖR CIMARRON URUGUAYO
Ökad genetisk variation.
En del linjer i rasen är närbesläktade i Uruguay och kommer säkert även att bli i Sverige. Därför är det
viktigt att vi tänker på rasens genetiska variation som första prioritet, för att få friska djur dvs. undvika
kraftig inavel.
Att använda utländskt avelsmaterial är det enda möjliga i nuläget inom rasen. Strävan mot att
importera avelsdjur med låg grad av släktskap till befintliga avelsdjur. Ett måste är att tänka i kvalitet
för individernas bästa och rasens framtid, och inte massproducera valpar.
Målsättning: Att sträva efter en så låg inavelsgraden som möjligt går.
Mentaliteten.
Till avel endast använda mentalt bra hundar. Se upp med så att rasen ej blir för avvaktande mot
främmande människor. Rasen ska vara ignorant mot främmande människor, d.v.s. de behöver inte
söka kontakt med främmande människor men ska acceptera dem. Att socialträna valpen är mycket
viktigt under hela uppväxttiden. Rasen är en vallhund och bör få arbeta med något t.ex. Vallning,
lydnad, agility, viltspår. Rasen trivs i bäst med att få bo på en gård och få dagliga aktiviteter som t.ex.
vallning.

En god hälsa.
 Hundens hälsa och välbefinnande skall alltid komma i första hand, d.v.s. störst hänsyn skall
tas till hälsostörningar som förorsakar stort lidande hos hunden. Prioritera avel som gynnar
avkommans möjlighet till ett långt liv utan hälsostörningar.
 Prioritera exteriör avel som gynnar god funktion.
 Avelsdebuten bör ske tidigast vid 18 mån då hunden börjar uppvisar en vuxen individs
beteende (mentalitet).

Inga specifika sjukdomar på rasen har upptäckts hittills. Har ej heller fått uppgifter om att det finns
några speciella rassjukdomar eller ärftliga sjukdomar i Uruguay eller i övriga Sydamerika. HD finns i
liten skala, alla röntgades inte från början, antagligen endast avelsdjuren. Nu strävar man i Uruguay
efter att röntga alla avelsdjur och hålla sig inom en avel med fria hundar eller fri hund med lindrigt HD
belastad hund. Vilket man nått långt fram med och där av bör vi i Sverige göra detsamma.
I Sverige finns 2 st. Cimarron Urguayos registrerade varav:
Hane importerad 2009 HD status A
Tik importerad 2009 HD status A
Känd HD status vid parning bör vara känd för uppfödaren innan djuren paras. P.g.a. för liten
population i Sverige ses i nuläget inget hinder av användning av hane eller inlånad tik från utlandet
som är oröntgad eller kollad med pennhipping, dock ska det finnas en strävan efter att även utländska
avelsdjur ska ha en HD status före parning, hemlandet Uruguay är på god väg att uppnå detta.
I hemlandet Uruguay är statistiken följande på 365 röntgade hundar år 2009
A - 276 st.
B - 23 st.
C - 16 st.
D - 31 st.
E- 19 st.
Valpar. En noggrann studie har gjorts på de 7 första födda valparnas uppväxt i och med att hemlandet
Uruguay har delat med sig av sin kunskap om valparnas bett utveckling. Cimarronerna ska ha ett
saxbett men alla har inte det från början. Underbett är ganska vanligen förekommande som sedan vid
tandbyte börjar eller rättar till sig helt. Cimarronens underkäke växer något saktare där av börs det tas
hänsyn till detta av uppfödare och dokumentera valparnas bett. Fotografering är gjord på de 7 första
födda valparna. Se bilaga om bettets utveckling.
Funktionell exteriör.
Målsättning:
Försöka bibehålla den goda funktionella exteriör som finns i hemlandet Uruguay.
.
Rasen har en kort päls, med underull, viktigt för en arbetande hund att pälsen står emot väta.
Mankhöjd och korrekta proportioner höjd/längd. Rasen skall vara medelstor viktigt med korrekta
proportionerna för att få en funktionell/smidig arbetshund med harmoniska rörelser. Cimarronernas
rörelse ska vara obesvärad med en god parallell utsträckning. En viktig del i deras rörelse mönster är
att när farten ökar blir de enkelspåriga. Detta kan tolkas som om hunden är trång när man ser den
bakifrån men detta är alltså inget fel hos rasen utan väldigt ras typiskt. Se bilaga för bilder med
rörelser från olika vinklar.
Bibehålla den goda reproduktionsförmågan.
Behålla rasens goda egenskaper beträffande dräktighet, valpning och omhändertagande av valpar.
Naturlig parning i den mån det går, med vetskapen om att de är en väldigt liten population accepteras
även insenimation på tik, för att sträva efter utökad ej närabesläktad population.
Sammanfattning.
Årlig genomgång bör ske för uppföljning. Utvärdering för att se resultat bör ske efter en femårs period
för att kunna se vart rasen är på väg i Sverige.

Bilaga 1. Rörelser på enkelspårighet hos Cimarron Uruguayo, vilket är ras typiskt och ska finnas hos
rasen. Den röda markeringen påvisar att hunden bara har en tass i marken. D.v.s. enkelspåriga när
farten ökar i traven.

Bilaga 2. Bettets utveckling hos Cimarron Uruguayo. Bilderna är tagna mellan 6 till 10 veckors ålder
och visar ett underbett som sedan rättat till sig till saxbett som rasen ska ha. Första bilden är hunden 6
veckor, andra bilden är hunden 7 veckor, tredje bilden är hunden 8 veckor samt sista bilden är hunden
10 veckor.

