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(CIOBANESC ROMANESC MIORITIC)
Alkuperämaa: Romania
KÄYTTÖTARKOITUS: Erinomainen paimenkoira, lahjomaton vahti ja oivallinen seuralainen.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat),
alaryhmä 1 lammaskoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita
LYHYT HISTORIAOSUUS: Romanianpaimenkoirarotu syntyi valikoimalla
Karpaattien vuoristossa esiintyvästä luonnonkannasta yksilöitä pääasiassa niiden
käyttöominaisuuksien perusteella. Rodulla on vaikuttavan ulkonäkönsä ansiosta
Romaniassa runsaasti harrastajia.
Romanian Kennelliitto laati vuonna 1981 rodulle rotumääritelmän, joka uudistettiin 29.3.2002 Jerusalemissa hyväksytyn FCI:n mallin mukaiseksi.
YLEISVAIKUTELMA: Kookas, muttei koskaan raskas; voimakas ja näyttävä.
Karvapeite on pitkää ja runsasta päässä, rungossa sekä raajoissa. Urokset ovat
narttuja suurempia ja voimakkaampia.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
• Rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on 11 : 10.
• Rintakehän syvyys on suunnilleen puolet säkäkorkeudesta.
• Kuono on hieman kalloa lyhyempi.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Rauhallinen ja tasapainoinen koira. Hyvä
paimenkoira ja erittäin rohkea, puolustaa tehokkaasti vartioimaansa laumaa mahdollisia petoeläimiä (karhu, susi, ilves) vastaan. Suhtautuu varauksellisesti vieraisiin, ystävällinen lapsille.
Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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PÄÄ
KALLO-OSA: Kohtalaisen leveä ja hieman holvautunut. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat lähes yhdensuuntaiset. Edestä katsottuna kallon ylälinja on hieman kaareva. Kulmakaaret ovat vain hieman erottuvat. Niskakyhmy on selvä.
OTSAPENGER: Ei liian korostunut.
KIRSU: Leveä, hyvin kehittynyt ja musta.
KUONO-OSA: Hieman kalloa lyhyempi, täyteläinen ja tasaisesti kirsua kohti
kapeneva, ei koskaan suippo. Alaleuka on vahva.
HUULET: Paksut, tiiviit ja voimakkaasti pigmentoituneet.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Voimakkaat leuat. Täydellinen hampaisto;
vahvat, terveet ja hyvin asettuneet valkoiset hampaat. Leikkaava purenta.
POSKET: Eivät ulkonevat.
SILMÄT: Keskikokoiset, vinoasentoiset ja hasselpähkinänruskeat, tummanruskeat
tai hieman vaaleammat, eivät koskaan keltaiset. Silmäluomet ovat hyvin pigmentoituneet. Ilme on rauhallinen ja älykäs.
KORVAT: Melko ylös kiinnittyneet, V:n muotoiset ja kärjestään hieman pyöristyneet, 10 - 15 cm pitkät ja tiiviisti poskenmyötäisinä riippuvat. Typistys on kielletty.
KAULA: Keskipitkä, paksu ja voimakas, ei löysää kaulanalusnahkaa.
RUNKO: Hyvin kehittynyt.
YLÄLINJA: Suora ja vakaa.
SÄKÄ: Kohtuullisen korostunut.
SELKÄ: Vaakasuora, vahva ja lihaksikas.
LANNE: Kohtuullisen pituinen, leveä ja hyvin lihaksikas.
LANTIO: Lihaksikas; lantiolinja laskee vain hieman kohti hännäntyveä.
RINTAKEHÄ: Ei liian pitkä; leveä ja syvyydeltään noin puolet säkäkorkeudesta.
Kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet.
ALALINJA: Vatsaviiva kohoaa hieman, ei kuitenkaan vinttikoiramaisesti.
HÄNTÄ: Ylöskiinnittynyt. Koiran ollessa rauhallinen, häntä riippuu ulottuen kintereeseen tai sen alapuolelle. Valppaan tai liikkuvan koiran häntä on korkeammalla, hieman kaareutuneena, joskus selkälinjan yläpuolella, mutta ei koskaan selän
päälle kiertyneenä. Typistys on kielletty.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat edestä ja sivulta katsottuna pystysuorat.
LAVAT: Keskipitkät ja viistot, lihaksikkaat ja tiiviit. Lapaluun ja olkaluun välinen
kulmaus on noin 100 - 105.
OLKAVARRET: Keskipitkät ja lihaksikkaat.
KYYNÄRPÄÄT: Tiiviisti rungon myötäiset, eivät sisään- eivätkä ulospäin kiertyneet.
KYYNÄRVARRET: Riittävän pitkät; vahvat ja lihaksikkaat.
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RANTEET: Kiinteät.
VÄLIKÄMMENET: Sivulta katsottuna hieman viistot.
KÄPÄLÄT: Soikeat, tiiviit ja kookkaat. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kaareutuneet, kynnet tuhkanharmaat.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat hyvin lihaksikkaat ja voimakkaat, takaa
katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Kulmaukset ovat kohtuulliset.
REIDET: Pitkät, leveät ja hyvin lihaksikkaat.
POLVET: Reisiluun ja sääriluun välinen kulmaus on noin 100 - 105.
SÄÄRET: Riittävän pitkät; lihaksikkaat ja hyväluustoiset.
KINTEREET: Kohtuullisen korkeat, vahvat ja hyvin kulmautuneet, eivät sisääneivätkä ulospäin kiertyneet.
VÄLIJALAT: Eivät liian pitkät; vankat ja sivulta katsottuna lähes pystysuorat.
Kannukset eivät ole virhe.
KÄPÄLÄT: Hieman etukäpäliä pitemmät.
LIIKKEET: Tasapainoiset, vapaat, sujuvat, tehokkaat ja vaivattomat. Toivotuin
askellaji on ravi. Laukka on kestävää ja tasapainoista.
NAHKA: Paksu, tiiviisti rungonmyötäinen ja hyvin pigmentoitunut.
KARVAPEITE
KARVA: Runsasta päässä ja rungossa, karheaa, suoraa ja vähintään 10 cm pitkää.
Aluskarva on peitinkarvaa tiheämpää, taipuisampaa ja vaaleampaa. Raajoissa karva
on lyhyempää. Häntä on runsaskarvainen.
VÄRI: Kirjava: valkoinen pohjaväri, jossa on selvästi erottuvia mustia tai harmaita
läiskiä.
Yksivärinen: yksivärinen valkoinen tai yksivärinen harmaa.
KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS:
Urokset vähintään 70 cm, ihanne 75 cm.
Nartut vähintään 65 cm, ihanne 70 cm.
PAINO: Suhteessa kokoon.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
 Raskasrakenteisuus tai heiveröisyys
 Kiertynyt tai renkaaksi rullautunut häntä
 Muiden kuin P1-hampaiden puuttuminen
 Sisään- tai ulospäin kiertyneet kyynärpäät
 Raskaat liikkeet.
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VAKAVAT VIRHEET:
 Riittämätön sukupuolileima
 Epätyypillinen ilme
 Pyöreät, ulkonevat silmät
 Sininen silmä
 Pystyt korvat
 Liian lyhyt karvapeite (alle 8 cm)
 Kihara tai laadultaan muu kuin rotumääritelmässä kuvattu karvapeite
 Notko, kaartunut tai painunut selkä
 Hajavarpaiset, ulos- tai sisäänpäin kiertyneet käpälät
 Liian avoimet takakulmaukset
 Pihtikinttuisuus
 Juovikkaat värimerkit.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
 Epätyypillisyys
 Etu- tai kulmahampaan puutos
 Ylä- tai alapurenta
 Albinismi
 Luonnostaan puuttuva tai luonnostaan lyhyt häntä
 Typistetty häntä
 Säkäkorkeus uroksilla alle 68 cm ja nartuilla alle 63 cm.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

