
RASE  ROMÂNEȘTI

Uriașul de Transilvania

Grila de evaluare
1.Forma corpului si tipul                                            20 puncte
2.Greutatea                                                                 10 puncte
3.Blana                                                                       20 puncte
4.Capul si urechile                                                     15 puncte
5.Desenul                                     15 puncte
6.Culoarea                                  15 puncte
7.Sanatate si îngrijire                                                    5 puncte
                                                                                      ___________
                                                                                         100 puncte

1.Forma corpului și tipul
Corpul este ușor alungit  (42-60 cm),  elegant  şi  puternic.  Linia  spatelui  este simetrică şi rotunjită în

partea din spate. Corp cilindric şi musculos, membre  puternice. Se admite o mică gușă la femelă, dar nu este
permisă la mascul. Coada este alipită de corp, iar gâtul este scurt

2.Greutatea
Greutatea minima este de 4,50 kg, cea normala 6,00 kg, cea maxima 9,00 kg

Evaluarea greutății
Kg                                de la 4.5 – 5,5            de la 5,5 – 6,0      de la 6,0 – 9,0
Puncte                                    8                               9                        10

3.Blana 
       Blana este de lungime medie cu puf dens, uniform, iar urechile sunt bine acoperite cu păr. Lungimea firelor
de păr la adult este de 3-4 cm. 

4.Capul și urechile
          Capul este puternic şi rotund la masculi; iepuroaicele au trăsături ceva mai fine. Urechile au o structură
groasă, proporțional  a 3-a parte din lungimea corpului (14-18 cm)..

5.Desenul
Desenul  este  de  culoare  închisă  şi  acoperă  nasul  până  la  partea  superioară  gurii  (ochi),  urechile,

picioarele anterioare, cele posterioare şi coada (de culoare neagră, havana, albastră sau gri). Desenul urechilor
nu se unește pe creștet, iar masca are forma cifrei opt, sau de clepsidră ale cărei margini superioare se lățesc şi
uneori coboară mult peste ambii obraji. Sprâncenele pot fi pigmentate sau nu.

6.Culoarea
Culoarea este albă, fără nuanțe de culoare gri sau galbenă, iar culoarea desenului trebuie să fie curată,

fără fire de păr de altă culoare. Unghiile au culoarea cornului. Ochii sunt de culoare roșie sau roz (albino)

7.Sănătatea și îngrijirea



  Vezi caracteristicile generale !

Defecte ușoare
   O mică gușă la femelă; o mască neuniformă; delimitare slabă a culorii urechilor, botului, picioarelor,

care sunt pătrunse cu fire sau pete albe sau roșcate; desenul urechilor fuzionează pe cap; urechi puțin prea mari
sau puțin prea mici; urechi ușor lăbărțate; cap nu foarte rotund; coadă nealipită la corp, gât prea lung.

Defecte grave
    Neîncadrare în greutate;  robustețea corpului per ansamblu lasă de dorit (corp alungit  şi subțire);

absența totală a desenului pe unele extremități; masca coboară sub linia gurii; cap foarte alungit; ochi de culoare
albastră; gheare de altă culoare decât cea permisă; urechi atârnate sau o ureche atârnată; picioare suple ; gușă la
mascul; gușă prea mare la femelă, coadă atârnată.

Iepurele secuiesc

Grila de evaluare

1.Forma corpului si tipul                                             20 puncte
2.Greutatea                                                                  10 puncte
3.Blana                                                                         20 puncte
4.Capul si urechile                                                       15 puncte
5.Culoarea                                       15 puncte
6.Desenul marcant                                                        15 puncte
7.Sanatate si îngrijire                                                     5 puncte
                                                                                      ___________
                                                                                         100 puncte

1.Forma corpului si tipul
Corpul este ușor întins, cilindric, în față și în spate la fel de lat. Spatele este ușor arcuit, cu musculatură

bine dezvoltată. Pieptul trebuie să fie bine dezvoltat. Gâtul este scurt, cu o ceafă puternică. Membrele sunt de
lungime medie, cu o bază osoasă fină dar puternică. Aspectul general este de iepure puternic, bine îmbrăcat în
carne, dar nu grosolan

2.Greutatea
Greutatea minima este de 4,00 kg, cea normala 5,00 kg, cea maxima 6,50 kg.

Evaluarea greutății
                 Kg                                    de la 4,0 – 4,5          de la 4,5 – 5,0            de la 5,0 – 6,50   
                 Puncte                                           8                                 9                                10   

3.Blana 
       Părul este de lungime medie (cca. 3 cm), cu puf dens, uniform și nu foarte aspru.

4.Capul si urechile
          Capul este în armonie cu corpul, cu o frunte lată, obraji dezvoltați, nas ușor arcuit. Dimorfismul sexual
este evident. Ochii sunt vioi, de culoare gri închis. Urechile sunt cărnoase, acoperite de păr, în partea de sus ușor
ascuțite. Lungimea lor este 12-15 cm.



5.Culoarea
Culoarea de acoperire este gri-cenușie omogenă, cu un desen șters, fără o delimitare puternică. Vârfurile

firelor de păr sunt negre iar culoarea intermediară și cea de bază este albă. Sunt acceptate și variantele sallander
pe havana și sallander pe albastru, la care vârful firelor de păr este de culoare maroniu,  respectiv albastru.

6.Desenul marcant
Iepurii  prezintă o mască mai închisă la culoare,  care însă nu trebuie să se întindă deasupra ochilor.

Urechile, membrele, coada sunt de asemenea mai închise la culoare. Pe părțile laterale și coapse se întinde o
bandă lată, închisă, care e  bine să fie cât mai distinctă, dar nu trebuie să fie delimitată puternic. 

7.Sanatatea si îngrijirea
  Vezi caracteristicile generale.

Defecte ușoare
   Corp subțire, sau alunecat în față, piept îngust, omoplați ieșiți în evidență, crupă teșită, pelvis îngust,
umeri desprinși, burtă lăsată, membre neparalele cu corpul, o ușoară încălecare, membre  foarte subțiri, coadă
jucăușă, puțin strâmbă, sau deformată, forma corpului nu foarte bună, bot ascuțit, foarte îngust, urechi îndoite,
scurte sau lungi, care nu sunt în armonie cu restul corpului, testicule ușor atârnând, gușă mare la femela. În
cazul blănii se considera un defect ușor părul aspru, sau prea moale, puful rar, spicul prea lung, căderea părului.
La culoare defectele ușoare sunt lipsa luciului și a intensității, un negru mat, spălăcit, gri prea închis pe spate,
ochi albaștri la varietatea sallander, ochi maronii la varietatea sallander pe havana. De asemenea se considera
defect ușor desenul șters, puțin evident, capul complet negru.

Defecte grave
    Abatere  clară  de  la  tip,  picioare  în  formă  de  X sau O,  coadă  strâmbă,  defecte  ale  scheletului,

mușcătură anormală, forma capului necorespunzătoare sexului, urechi atârnând, bărbie lăsată, gușa la picior,
gușa dublă, sau strâmbă, greutate prea mică sau prea mare,  păr lung (>3cm),  lipsa totală  al  desenului,  altă
culoare decât sallander, sallander pe havana sau sallander pe albastru.

Iepurele de Cluj

Grila de evaluare

1.Forma corpului si tipul                                            20 puncte
2.Greutatea                                                                 10 puncte
3.Blana                                                                       20 puncte
4.Capul si urechile                                                     15 puncte
5.Culoarea de acoperire si nuanța                         15 puncte
6.Culoarea de baza și cea intermediara                     15 puncte
7.Sănătate și îngrijire                                                   5 puncte
                                                                                      ___________
                                                                                         100 puncte



1.Forma corpului si tipul
Corpul este de lungime mijlocie spre scurt, cu forma cilindrica, masiv, bine îmbrăcat in

musculatură.
Membrele sunt scurte, cu osatura fină. La femele se admite o salbă (gușă) mică. Gâtul este scurt
si musculos. Linia spatelui si a crupei este bine reliefată, cu coada alipită de corp, purtată în sus.

2.Greutatea
Evaluarea greutății
Kg                                   de la 3.50 – 3.75          de la 3.75 – 3.99            de la 4,0 – 5,50   
Puncte                                               8                                 9                                10   

3.Blana 
       Blana  este  de lungime medie  (cca.  3 cm),  cu puf dens  și  uniform jar bine dezvoltat
[puternic]. Împreună, puful si cu parul conferă blănii o structura deasă, plină. Urechile sunt bine
acoperite cu păr.

4.Capul si urechile
        Fenotipul caracteristic a rasei este reprezentat la masculi de un cap puternic, cu frunte și
botul lat. Femelele au trăsături ceva mai fine. Urechile sunt scurte, cu limite intre 8 si 13 cm ,
[ideal 10-11.5 cm], cărnoase, rotunjite, bine acoperite cu păr și purtate în sus.

5.Culoarea de acoperire și nuanța
Culoarea de acoperire este gri-cenușie omogenă, cu o umbrire neagră. Trebuie să fie de

aceeași tonalitate si umbrire, inclusiv pe piept si membre. Imediat sub limita blăniței se afla un
strat  negru,  bine  conturat,  de  3  mm  lățime.  Urechile  sunt  mărginite  cu  negru,  icul  este
mic[maxim 6 cm], format din peri de culoare deschisa[gri deschis-alb].Partea superioară a cozii
este  neagră,  implantată  cu  peri  de  culoare  gri-albă.  Partea  inferioară  a  cozii,  culoarea  de
acoperire  a  burții,  partea  inferioară  a  membrelor,  marginea  mandibulei  și  inelele  perioculare
trebuie să fie de culoare deschisă [gri deschis-alb].

Ochii  pot  să  fie  de culoare  maro  închisă  sau gri  albăstrui.  De preferat  sunt  ochii  de
culoare închisă. Ghearele sunt de culoarea cornului.

6.Culoarea de bază și cea intermediară
   Culoarea intermediara este gri-alba pana la alba, lata de cca 7 mm si iese in evident datorita
straturilor care o delimitează sus dunga neagra[voalul] iar jos albastru închis al pufului. Cu cat
delimitarea culorilor este mai neta, cu atât jocul culorilor este mai strălucitor. Puful este pe tot
corpul de culoare albastra-închisa.

7.Sănătatea si îngrijire
  Vezi caracteristicile generale.

Defecte ușoare
   Gușa  mare  la  femele;  culoarea  de  acoperire  a  pieptului,  membrelor  anterioare  si  a
flancurilor  mai  deschisa;  nuanța  maronie  pe  cap  si  urechi;  ic  mare[peste  6  mm];umbrire
neuniforma  a  culorii  de  acoperire;  culoarea  de  baza  prea  deschisa;  culoarea  de  mijloc



impura[ideal  este  alb,  permis  si  un  gri  deschis];contur  slab  al  marginilor  urechilor;  partea
superioara a cozii slab presărata cu fire albe; gheare albe.
Defecte grave

    Abatere  de la limitele de greutate sau lungime urechi; semen de mutilare (tăieturi,
mușcături mai mari de 1 cm); defecte de aplomb; urechi lăsate; lipsa totala a culorii de mijloc sau
mai lata de 10 mm; ton maroniu in culoarea de acoperire si/sau in cea de mijloc; ic de culoare
galbena;  pieptul si membrele  anterioare de o tonalitate  complet  deschisa;  culoarea de baza a
burții  complet  alba;  ochi  marmorați;  partea  superioara  a  cozii  complet  neagra;  mușcătura
anormală.
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