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(IOUJNOROUSSKAÏA OVTCHARKA)
Alkuperämaa: Venäjä

KÄYTTÖTARKOITUS : Lammaskoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsin-

paimenkoirat)
Alaryhmä 1 lammaskoirat
Käyttökoetulos vaaditaan

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoa suurempi, voimakas, kuiva, vankkaluinen ja
lihaksikas. Selvä sukupuolileima.

OMINAISPIIRTEET: Epäluuloinen vieraita kohtaan, vaatimaton, säänkestävä.
Luontainen vartiointitaipumus.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa, liikkuvainen. Reaktioissaan nopea.
Ei hermostunut, arka eikä välinpitämätön.

PÄÄ: Pitkähkö.
KALLO-OSA: Kohtalaisen leveä, selvä niskakyhmy ja poskipäät.
OTSAPENGER: Lievä.
KIRSU: Suuri, musta.
PURENTA: Säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta.
SILMÄT: Soikeat, tummat, tiivisluomiset. Silmäluomet pigmentoituneet.
KORVAT: Pienet, kolmiomaiset, riippuvat.

Ryhmä: 1

FCI:n numero: 326
Hyväksytty: FCI 30.9.1983

SKL-FKK 9.4.1991
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KAULA: Kuiva, lihaksikas, keskipituinen, ryhdikkäästi kannettu.

RUNKO
SÄKÄ: Selvästi erottuva, muttei liian korkea.
SELKÄ: Tiivis, suora.
LANNE: Lyhyt, leveä, kaartuva.
LANTIO: Leveä, lähes vaakasuora.
RINTAKEHÄ: Keskileveä, hieman alaspäin kapeneva, syvä.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva kohtuullisesti ylösvetäytyvä.

HÄNTÄ: Riippuva, kintereeseen saakka ulottuva, kärjestään hieman kaartuva;
usein 2 – 3 yhteenkasvanutta nikamaa.

RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat, hieman pitemmät kuin puolet
säkäkorkeudesta.
LAVAT: Lavan ja olkavarren kulma noin 100.
KÄPÄLÄT: Leveät, tiiviit, soikeat, isot ja pitkäkarvaiset.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaosa on leveä ja takaraajat takaa katsoen suorat.
REIDET: Pitkät, lihaksikkaat.
KINTEREET: Voimakkaat.
VÄLIJALAT: Kuivat.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Vapaat, pitkät.

KARVAPEITE
KARVA: 10 – 15 cm pituista, karkeaa, tiheää, hieman laineikasta. Karva päässä
yhtä pitkää kuin rungossa, raajoissa ja hännässä. Kunnollinen pohjavilla. Suora,
pehmeä ja lyhyt karva on virhe.
VÄRI: Enimmäkseen valkea, myös kellertävä, oljenkeltainen, kaikki valkean ja
harmaan sävyt, jossa heikkoja läiskiä. Musta, punainen, ruskea ja kirjava väri on
virheellinen.

KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS: Urokset yli 65 cm,

Nartut yli 62 cm.



ETELÄVENÄJÄNKOIRA 3/4

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.
 Karkea pää, liian korkea otsapenger, liian lyhyt tai liian pitkä pää. Harmaa tai

ruskea kirsu.
 Vaaleat silmät.
 Ruusukorvat, pystykorvat.
 Epätäydellinen tai epätasainen purenta, keltaiset hampaat.
 Riittämätön rintakehän syvyys.
 Liian jyrkästi kohoava vatsaviiva. Riippuvatsa.
 Heikko tai köyry selkä.
 Liian pitkä, liian suora tai liian kaareva lanneosa. Laskeva risti.
 Puutteelliset kulmaukset, liian lyhyt tai liian pitkä olkavarsi, ulkonevat kyynär-

päät, löysät käpälät. Ei aivan yhdensuuntaiset takaraajat.
 Ei tarpeeksi vapaat liikkeet.
 Hermostuneisuus, arkuus, flegmaattisuus.
 Uroksen säkäkorkeus alle 65 cm, nartun alle 62 cm.
 Suora karva.

VAKAVAT VIRHEET:
 Kapea, kevyt pää.
 Lyttykuono.
 Lihanvärinen kirsu.
 Eriväriset silmät.
 Purenta, jota ei pysty määrittelemään, heikot epäsäännölliset hampaat.
 Matala tai tynnyrimäinen rintakehä.
 Notkoselkä, karpinselkä.
 Pitkä, kapea, köyry lanneosa. Kapea, lyhyt, liian jyrkkä risti.
 Kevyt luusto, heikko lihaksisto, liian karkea rakenne.
 Pysty lapa, taipunut olkavarsi, liian kapea tai liian pitkä olkavarsi ja välikäm-

men. Lyhyt reisi.
 Litteät käpälät, haravarpaat.
 Sidotut liikkeet.
 Liian leikkisä tai pelokas.
 Uroksen säkäkorkeus alle 60 cm, nartun alle 58 cm.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Vino purenta.
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 Lyhyt, suora karva.
 Muut kuin rotumääritelmässä mainitut värit.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


