
 

Maremmano-abruzzese  

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry 

Vanha italialainen laumanvartijarotu Maremmano-abruzzese on kookas, voimakasra-

kenteinen ja hienostelematon koira, joka on 

rungoltaan säkäkorkeuttaan pidempi, mittasuh-

teiltaan ja ääriviivoiltaan tasapainoinen. Nartut 

ovat kooltaan 60-68 cm ja 30-40kg; urokset 65-

73 cm ja 35-45kg. Valkoinen turkki on paksu, 

säänkestävä ja likaa hylkivä. Korvat ovat pienet 

ja ylös kiinnittyneet, silmät mantelinmuotoiset 

väriltään okrat tai tummanruskeat. Nenä- ja 

huulipigmentti musta. Häntä on pitkä ja alhaalle 

laskevaan lantio-osaan kiinnittynyt ja innostues-

saan koira kantaa sen selkälinjan tasalla, vain 

kärjen kaartuessa ylöspäin.  

 

Ulkomuoto 

www.maremmano-abruzzese.fi 

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura ry 

puheenjohtaja@maremmano-abruzzese.fi 
sihteeri@maremmano-abruzzese.fi 
jasenasiat@maremmano-abruzzese.fi 



Käyttötarkoitus 

Maremmano-abruzzese (m-a) on vanha italialainen 

laumanvartijarotu. Se on jalostettu vartioimaan 

lampaita susilta, karhuilta, ilveksiltä ym. pedoilta. 

Vielä nykyisinkin sitä käytetään alkuperäiseen 

käyttötarkoitukseen ja rotu on levinnyt laajalle 

ympäri maailmaa. Sitä käytetään myös paljon alue-

vahtina maaseudulla. Pelkäksi seurakoiraksi m-a ei 

sovellu. 

Työskentely 

M-a työskentelee tyypillisesti useamman koiran 

ryhmänä. Tarvittavien koirien lukumäärä riippuu 

vahdittavan alueen koosta ja petomäärästä.  Työ-

pariksi suositellaan urosta ja narttua yhdessä.  Suu-

remmassa laumassa voi olla eri ikäisiä ja eri suku-

puolta olevia koiria. Laumana työskenteleville koi-

rille muodostuu  luontaisesti eri tehtäviä niiden 

temperamentin mukaan.  

 

Luonne ja käyttäytyminen 

Luonteeltaan m-a on itsenäinen. Sillä ei ole pai-

menkoirille tyypillistä miellyttämisenhalua, mikä 

tuo omat haasteensa koiran ohjaamiseen. Saadak-

seen koiran luottamuksen on oltava reilu koiraa 

kohtaan. Koirat ovat hyvin herkkiä lukemaan 

omistajansa mielialoja. Vartiointikäyttäytyminen 

alkaa ilmetä noin 18 kk iässä, joskus jopa huo-

mattavasti aikaisemmin. Fyysisesti ja henkisesti 

koira on aikuinen vasta 3-4-vuotiaana.  Vartiointi-

käyttäytymiseen  kuuluvat haukkuminen etenkin 

hämärän tullen, partiointi ja reviirin merkkaami-

nen. Tarkoituksena on pitää pedot ja muut uhka-

tekijät loitolla. M-a tottuu päivittäisiin rutiineihin 

elinympäristössään, mutta reagoi herkästi kaik-

keen tavallisesta poikkeavaan. 

Koira kiintyy voimakkaasti reviiriinsä ja vahdittaviin 

eläimiin, puolustaen niitä rohkeasti ja päättäväises-

ti. Eläimiinsä totutettu koira ei häiritse vahdittavi-

aan. Perheen parissa koira on rauhallinen. Aikuinen 

m-a sallii vieraiden tulemisen omalle reviirilleen 

vain omistajansa läsnä ollessa. Koiran vartioimasta 

laitumesta tai piha-alueesta on aina ilmoitettava 

asiallisin kyltein.  

 

 

Laumansa tai oman alueensa ulkopuolella sen kuu-

luu käyttäytyä rauhallisesti ja hillitysti.  

M-a on itsenäisesti työskentelevä ja hallitsevuu-

teen taipuvainen koira. Sen motivoiminen yhteis-

työhön ihmisen kanssa on haastavaa. Se on älykäs 

ja oppivainen, mutta kyllästyy nopeasti. M-a hy-

väksyy omistajan itsevarman ja päättäväisen oh-

jauksen ja tilanteisiin puuttumisen, mutta epävar-

muutta huomatessaan ottaa ohjat helposti käsiin-

sä. Epämiellyttävät kokemukset painuvat sen mie-

leen pitkäksi aikaa. Koiraa on kohdeltava oikeu-

denmukaisesti ja rauhallisesti.  Oikein kasvatettuna 

se on luotettava ja kuuliainen vahti. 

 

 


