Rasspecifika Avelsstrategier
för
Juzjnorusskaja Ovtjarka

RAS 2013

Allmänt
Namn: Juzjnorusskaja Ovtjarka
Grupp: 1, sektion 1, FCI 321
Hemland: Ryssland
Användning: Herdehund
Rasklubb: Ingår i Svenska Ovcharkaklubben
Specialklubb: Svenska Bergs- och Herdehundsklubben
Rasens Historia
Stora vita herdehundar är sedan hundratals år kända i de omfattande bergsområden som
sträcker sig genom Europa mot Främre Asien.
Juzjnorusskaja ovtjarka (sydrysk herdehund) är, trots sin betydande storlek, till typen
mer lik de mindre vallhundsraserna.
Anledningen sägs vara att rasen mer har sitt ursprung i vallhundar, vilka under tidigt
1800-tal användes för att valla merinofår från Spanien till sydryska Krim, än i
molossoida bergshundar. I och med industrialiseringen på 1870-talet försvann
förutsättningarna för herdehundarna. Förmögna landägare skapade intresse
för rasen vilket gjorde att rasen mer utvecklades till en mycket stor vakthund än
fårhund.
Intresset för rasen försvann återigen vid tiden för ryska revolutionen för att återuppstå
1939 då en stor samling visades på hundutställning i Simferopol på Krim. Efter andra
världskrigets slut fanns dock bara spillror kvar av rasen. Med upprepade inkorsningar av
andra vita herdehundsraser har det delvis byggts upp en stam med stora, dominanta
herdehundar som fortfarande tar vaktuppdrag på allvar.

Användningsområde
Det är en vakt- och herdehund som ursprungligen användes för att vakta får. Hunden
både vaktar och vallar får.
Det är ingen idealisk förstagångshund på grund av sina egenskaper och den fungerar
som sällskapshund om man beaktar dess revirtänkande.

Helhetsintryck
Juzjnorusskaja ovtjarka är kraftigt byggd och över medelstorlek.
Den är stark och torr med massiv benstomme och välutvecklad
muskulatur. Könsprägeln skall vara tydlig. Rasen har inga stora
krav och anpassar sig lätt till olika klimatförhållanden.

Storlek och utseende
Mankhöjd för hanar är minst 65 cm och tikar minst 62 cm. Vikt är 45–75 kg. Pälsen är
10–15 cm lång, grov, tät och svagt vågig. Underullen är tät och tjock. Färgen är
mestadels vit men även vit/gul-skiftande, halmgul, grå i alla nyanser liksom vit med
svaga grå tecken eller gråbrokigt.

Uppförande och karaktär
Juzjnorusskaja Ovtjarka är mycket aktiv och rörlig med snabba reaktioner.
Rasen är mycket vaksam och kan vara reserverad mot främlingar på sitt eget territorium.
Juzjnorusskaja Ovtjarka i Sverige
Rasen importerades till Sverige första gången 1999
Nulägesbeskrivning
I Sverige finns idag 5 hundar utifrån nedanstående registreringssiffror.
Rasen ökar inte i population, idag bedrivs ingen avel.

Antalet registrerade hundar
Antal reg/år

1999

2005

2006

Tikar (varav importer)

1

0

Hanar (varav importer)

0

1

( 1)

0

Totalt

1

1

( 1)

1

Importer kan visas fr.o.m. 2004

1

( 1)
( 1)

2007

2011

2012

2

0

0

5

1

( 1)

1

( 1)

7

1

( 1)

1

( 1)

Hundar registrerade i Sverige 2006-2013
Kö
n

Kull
född

Uppfödare

S15001/2006 Zheneva Iz Stai
Vernyh

T

200506-11

Batygina E
Ryssland

S61865/2007 Heart
Moscow Night
S61866/2007 Heart
New York Spirit
S61867/2007 Heart
London Mist
S61868/2007 Heart
Berlin Beast
S61869/2007 Heart
Warsaw Wind
S61870/2007 Heart
Riga Star
S61871/2007 Heart
Paris Passion

H
H
H
H
H
T
T

200709-29

Heart Of
Champ's
Hallberg
Patrik
Molkom

Fader

Moder

Valpar

Belaja Vorozheja Vityaz
RKF1394439
e. Bolivar RKF0004668
u. Gabriel Berendey RKF0002157

Bylina RKF1445816
e.
Baks RKF1385252
u. Tessi Iz Strazhey Sveta
RKF1060076

Kazachok Svet Moi S16048/2005 Zheneva Iz Stai Vernyh
e. Ridz Ara LVDKA91/99
S15001/2006
u. Belyi Veter Taina RKF1175055
e. Belaja Vorozheja Vityaz
RKF1394439
u.
Bylina RKF1445816

Of Champ's
Of Champ's
Of Champ's
Of Champ's
Of Champ's
Of Champ's
Of Champ's

Belyi Veter Makar RKF1103508
e. Lel RKF0002342
u. Berta Bely Veter RKF0004179

Belosnezhka Savitas
LSVKJO0172/02
e. Adzibej Savitas LSVKJO0095/98
u. Fortuna Taurapilis
LSVKJO0100/99

SE57163/2011 Carat Savitas

H

200407-20

Jodeikiene
Regina
Litauen

Garri Poter Iz Svetlaninyh Grioz
BCU326-000152
e.
Dar RKF1064864

Leila Organa Corsairey Casch
CMKUJRO44109/11
e.
Muskat Lyutiy UAUKU001824/04

SE58665/2012 Albus Brizgi

H

201205-30

Brizgala
Milan
Tjeckien

u. Viki Biansh Iz Svetlaninyh Grioz
BCU326-000077

u. Chikita Crazzy Corsairey Casch
CMKUJRO35003/05

Mål:
Ett långsiktigt mål för rasen i Sverige är att bygga upp en frisk och sund population
baserad på flera olika linjer med ej närbesläktade hundar.
Strategier
Import av för avel lämpliga hundar för nya blodslinjer.
Användande av utländska hanhundar på våra tikar.

Hälsa
Det finns för närvarande inga hälsoprogram för rasen i Sverige
Det är en relativt frisk ras, men höftledsdysplasi (HD) och öron problem förekommer.
Den svenska populationen är för liten och för ung för att det ska vara möjligt att dra
några slutsatser.
Livslängden är cirka 10–14 år.

Höftledsdysplasi (HD)
Diagnos
HD grad A
HD grad B
HD grad C
HD grad D

Antal
1
1
1
3

Mål:
Att alla individer HD röntgas
Strategier:
Förankra målet på uppfödarmöten.
Uppmuntra ägare av att frivilligt röntga sina hundar, även om de inte ska gå i avel.

Egenskaper/ Mentalitet
Självständig, intelligent och modig är några av de ord som beskriver denna arbetande
hund. Den har stark vaktinstinkt och kan vara reserverad mot främlingar. Det krävs
erfarenhet för att ta sig an denna ras som kan vara mycket aggressiv när den befinner sig
på sitt eget område. Väl utanför, på utställningar med mera, är det inga problem om
hunden har fått den rätta socialiseringen och uppfostran. De lär sig saker mycket snabbt,
både bra och dåliga, vilket man ser redan hos mycket unga individer.
Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t ex stark
vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer medför ett särskilt
ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK & SBHK anser därför att individer av
dessa raser bör genomgå Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH,
alternativt Mentalbeskrivning hund, MH. Hundarnas resultat registreras och redovisas
officiellt och bör utgöra ett underlag i avelsarbetet.
MH
Sammanställning per år

2007

Antal födda

7

Känd mental status

3

varav - hanar

2

- tikar

1

Beskrivaren avbryter

1

Mål: Att få hundägarna genomföra BPH/MH.
Strategier: Nå målet genom information och personliga inbjudningar till beskrivningar.

Exteriör
Storlek och Utseende
Mankhöjd för hanar är minst 65 cm och tikar minst 62 cm.
Vikt är 45–75 kg.
Pälsen är 10–15 cm lång, grov, tät och svagt vågig. Underullen är tät och tjock.
Färgen är mestadels vit men även vit/gul-skiftande, halmgul, grå i alla nyanser liksom
vit med svaga grå tecken eller gråbrokigt.
Rent allmänt kan det sägas att på grund av rasens låga population är det svårt att hitta en
domare med erfarenhet av rasen.
Finns 14 hundar som erhållit Svensk Utställnings Champion

Övrigt
Då Juzjnorusskaja Ovtjarka är i Sverige en mycket liten ras med mycket låg
population, är det svårt att lägga fram mål och strategier och förankra dem hos ägare
som finns i Sverige.
Kennlar
Heart Of Champ's

Referenser
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