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(VOSTOCHNO-EVROPEISKAYA OVCHARKA)
Alkuperämaa: Venäjä

KÄYTTÖTARKOITUS: Palvelus-, virka- ja seurakoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsin-

paimenkoirat).
Alaryhmä 1 lammaskoirat.
Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotua alettiin kehittää Neuvostoliitossa 1940-
luvulla. Jalostustyön tavoitteena oli luoda koirarotu, joka soveltuisi armeijan, raja-
vartioston, poliisin ja muiden valtiollisten tahojen tarpeisiin erilaisissa olosuhteissa.
Vuosina 1924–1936 Neuvostoliittoon tuotiin Saksasta erityyppisiä ja laadultaan
erilaisia saksanpaimenkoiria. Näiden tuontien pohjalta ryhdyttiin kehittämään uutta
paimenkoirarotua, joka täyttäisi eri viranomaistahojen erityisvaatimukset ja sovel-
tuisi laajan maan vaihteleviin luonnon- ja ilmasto-olosuhteisiin. Tavoitteen saavut-
tamiseksi kantaan risteytettiin alkuperältään tuntemattomia paikallisia koiria, jotka
edustivat haluttua fenotyyppiä. Jalostustyön tuloksena oli rotu, joka nimettiin itäeu-
roopanpaimenkoiraksi. Ensimmäinen rotumääritelmä luotiin ja hyväksyttiin Neu-
vostoliitossa vuonna 1955, ja Venäjän Kennelliitto RKF hyväksyi rotumääritelmän
vuonna 2002.

Ryhmä: 1

EI FCI-ROTU
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YLEISVAIKUTELMA: Voimakasrakenteinen, keskikokoa kookkaampi, pit-
kärunkoinen, voimakas ja lihaksikas koira, luustoltaan vahva mutta ei raskas. Su-
kupuolileima on selvä, urokset ovat kookkaampia ja rotevampia kuin nartut.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on 10–17 % säkäkorkeutta
suurempi. Pään pituus on 40 % säkäkorkeudesta. Etäisyys maasta kyynärpäähän on
n. 50 % säkäkorkeudesta.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Hyväluonteinen, itsevarma, tarkkaavainen ja
helposti koulutettava. Luotettava seuralainen ja hyvä vahti.

PÄÄ: Kiilamainen ja runkoon nähden sopusuhtainen, melko suuri mutta ei liian
raskas, pituudeltaan n. 40 % säkäkorkeudesta. Kuono-osa on lähes yhtä pitkä kuin
kallo-osa. Pään linjat yhdensuuntaiset.
Kallo: Litteä, riittävän leveä korvien välistä ja kohtuullisen syvä. Otsa on lähes
litteä ja otsauurre vain juuri havaittava tai olematon. Kulmakaaret ovat kohtuulliset
ja niskakyhmy vähäinen.
Otsapenger: Keskipitkä, kohtalaisesti erottuva.
Kirsu: Suuri ja musta.
Kuono: Kiilamainen, kirsua kohti vähitellen kapeneva ja hieman tylppä. Kuonon-
selkä on suora.
Huulet: Tiiviit ja mustat. Ikenet ovat tummapigmenttiset.
Leuat / hampaat: Leuat ovat vahvat ja hyvin kehittyneet. Hampaat suuret, valkoiset
ja säännölliset, tiiviissä rivissä. Täydellinen hampaisto (42 hammasta). Leikkaava
purenta.
Posket: Hieman pyöristyvät, ei ulkonevat.
Silmät: Keskikokoiset ja muodoltaan soikeat, melko etäällä toisistaan ja vinoasen-
toiset, väriltään mahdollisimman tummanruskeat. Silmäluomet mustat ja tiiviit.
Korvat: Keskikokoiset tai hieman keskikokoa suuremmat, tasakylkisen kolmion
muotoiset, pystyt, korkealle ja melko leveälle asettuneet. Korvan kärki on hieman
pyöristyvä. Koiran ollessa rentoutunut korvat voivat olla hieman sivulle suuntautu-
neet; tarkkaavaisen koiran korvat ovat tanakasti ja yhdensuuntaisesti pystyssä.

KAULA: Lihaksikas ja vailla löysää kaulanahkaa, levenee hieman lapoja kohti.
Kaulan pituus on suunnilleen sama kuin pään pituus. Kaula on asennoltaan noin
40–45 kulmassa vaakatasoon nähden.

RUNKO: Vahva ja sopusuhtainen, pitkänomainen.
Säkä: Pitkä ja selvästi erottuva; säkä on hieman ristiluuta korkeammalla.
Selkä: Kiinteä, pitkä, leveä ja vaakasuora tai hieman lantiota kohti laskeva.
Lanne: Lyhyt, leveä, lihaksikas, hieman kaartuva.
Lantio: Leveä ja kaareutunut, pitkä, lihaksikas ja hieman laskeva.
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Rintakehä: Poikkileikkaukseltaan soikea, pitkä, leveä ja syvä. Rintalasta ulottuu
ainakin kyynärpäiden korkeudelle. Rintakehän syvyys on n. 48–50 % säkäkorkeu-
desta. Melko kaarevat kylkiluut.
Alalinja: Kohtuullisesti kohoava.

HÄNTÄ: Lantion luonnollisena jatkeena, kauttaaltaan tiheäkarvainen, muodoltaan
sapelimainen ja asennoltaan matala, ulottuu kintereeseen tai hieman sen alapuolel-
le. Koiran ollessa innostunut hännän tyvi voi kohota ensimmäiseltä kolmannekselta
selkälinjan tasalle ja kaartua sitten kevyesti ylöspäin.

RAAJAT:
ETURAAJAT: Suorat ja yhdensuuntaiset. Kyynärpään etäisyys maasta voi olla
hieman yli 50 % säkäkorkeudesta.
Lavat: Kohtuullisen pitkät, tiiviisti rungonmyötäiset ja viistot, 45 kulmassa vaaka-
tasoon nähden.
Olkavarret: Lihaksikkaat, kohtuullisen pitkät ja viistot, lapaluun ja olkavarren
välinen kulma on n. 100.
Kyynärpäät: Suoraan taaksepäin, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Kyynärvarret: Yhdensuuntaiset ja joka suunnasta katsottuna suorat.
Välikämmenet: Pitkät, vahvat ja joustavat, sivusta katsottuna hieman viistot.
Etukäpälät: Muodoltaan soikeat ja hyvin tiiviit. Kaarevat varpaat. Päkiät ovat pak-
sut ja tummat. Kynnet ovat vahvat ja tummapigmenttiset.
TAKARAAJAT: Sivulta katsottuna kohtuullisen taakse asettuneet, takaa katsottu-
na yhdensuuntaiset ja melko leveäasentoiset.
Reidet: Kohtuullisen pitkät, leveät ja lihaksikkaat.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Sääret: Kohtuullisen pitkät.
Kintereet: Tiiviit, kuivat ja hyvin kulmautuneet.
Välijalat: Tiiviit ja pystysuorat. Kannukset poistetaan. (Huom. Suomessa typistys-
kielto)
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Vapaat, maatavoittavat, sulavat ja tasapainoiset, eturaaja astuu pitkäl-
le eteen ja takaosan työntö on voimakas. Ravi ei ole liian matala. Ravissa koiran
raajat liikkuvat yhdensuuntaisesti ja suoraan eteenpäin sekä edestä että takaa näh-
tynä. Nopeammassa ravissa askel lähestyy rungon keskilinjaa. Sekä etu- että taka-
raajojen nivelet toimivat tehokkaasti ja lanneosa on kiinteä ja joustava.

KARVAPEITE:
Karva: Kaksinkertainen karvapeite. Peitinkarva on tiheää, melko karheaa ja suoraa,
keskipitkää ja tiiviisti rungonmyötäistä. Aluskarva on tiheää ja pehmeää, tavallises-
ti väriltään peitinkarvaa vaaleampaa. Karva päässä, korvien sisäpinnalla, raajojen
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etupuolella, käpälissä ja varpaissa on lyhyttä; kaulassa karva on hieman pitempää
ja paksumpaa. Reisien takaosassa karva on pitempää ja muodostaa kohtuulliset
”housut”.
Väri: Vaihtelevan sävyinen musta ja harmaa tai musta ja punertavan ruskea, missä
mustan manttelin värin syvyys vaihtelee.
Musta jossa yksittäiset harmaat tai punertavat tan-merkit silmien yläpuolella, pos-
kissa, eturinnassa, raajoissa tai vain varpaissa, sekä peräaukon ympärillä.
Yksivärinen musta; mustalla koiralla sallitaan pieni valkoinen merkki eturinnassa,
mutta se ei ole toivottava.
Harmaasoopeli, punertavasoopeli, jossa tumman maskin voimakkuus voi vaihdella.
Kirkkaan punaiset tan-merkit ovat sallittuja mutta eivät toivottuja.

KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 67–72 cm, nartut 62–67 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.

VAKAVAT VIRHEET:
 Epäselvä sukupuolileima
 Kevyt, raskas tai löysä rakenne; heikko lihaksisto
 Neliömäinen tai liioitellun pitkärunkoinen rakenne
 Enemmän kuin 2 cm alle sallitun säkäkorkeuden
 Itseluottamuksen puute
 Epätyypillinen ilme
 Pyöreät tai ulkonevat silmät; hyvin vaaleat silmät
 Kahden P1-hampaan puuttuminen
 Veltot, pehmeät korvat; liian alas kiinnittyneet korvat
 Käyrä, sirppimäinen tai kierteinen häntä
 Heikot nivelet, taipuneet raajat, epätasapainoinen liikunta, peitsaus
 Raajojen selvä erisuuntaisuus edestä tai sivusta nähtynä; liian niukat kulmauk-

set; ylikulmautuneisuus
 Osittainen pigmentin puutos kirsussa

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
 Puutteellinen rotutyyppi
 Hammaspuutokset, paitsi kahden P1-hampaan puuttuminen
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 Muu kuin leikkaava purenta; vino purenta
 Sisä- tai ulkokierteiset silmäluomet (entropium/ektropium)
 Riippuvat korvat
 Epätyypillinen väritys
 Täydellinen pigmentin puutos kirsussa
 Poikkeamat silmien pigmentissä; herasilmä; sinisilmäisyys
 Albinismi
 Lyhyt tai töpö häntä
 Kivespuutokset
 Kerivät liikkeet, ristiinastunta tai länkisäärisyys
 Kihara karva; liian pitkä tai lyhyt peitinkarva; aluskarvan puuttuminen

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

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


