
Rühm:2; alarühm:2 
Kinnitatud EKL juhatuses 06.12.2012 

 
 
 
 

FCI Standard nr 357 / 19.05.2009 / GB 
 
 

CIOBANESC  ROMANESC  DE  BUCOVINA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

FCI-St. nr 169 – 19.05.2009 
EESTI KENNELLIIT 

2 

TÕLGE: Rumeenia Kennelliit, Serbia Kennelliit, täiendanud 
Jennifer Mulholland. 
 
PÄRITOLUMAA: Kagu-Euroopa  
 
EESTKOSTE: Rumeenia ja Serbia. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 26.03.2009. 
 
KASUTUS: Karjakoer ning suurepärane valvekoer. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 2: Pinšerid ja šnautserid, molossid ja šveitsi alpi 

karjakoerad.  
Alarühm 2.2: Mäestikukoerad. 
 Ilma töökatseteta. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
 
Tõug on pärit Karpaatidest (Rumeenia ja Serbia aladelt) ning 
Doonau lõunaosast (mõned Bulgaaria alad). Selle tõu aretamisega on 
tegeletud rohkem Rumeenia kirdeosas Bukoviina maakonnas ning 
Doonau lõunaosas (Serbias), mis juba ammustest aegadest tuntud 
rändkarjakasvatajate piirkondadena. Läbi selektiivse aretuse ongi 
saadud tänapäeval tuntud tõug. Neid koeri on mainitud piirkondades 
edukalt kasutatud nii karjakoertena kui ka valvekoertena. 
 
ÜLDMULJE: 
Suurekasvuline koer. Nõudlik, väärikas ning uhke, Sugupoole tüüp 
on selle tõu puhul selgelt eristatav.  
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Kere pikkus on pisut suurem kui turja kõrgus. Kolju pikkus on 
võrdne koonu pikkusega. 
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KÄITUMINE/ISELOOM: 
Tasakaalukas, rahulik ja lojaalne. Armastab väga lapsi. Hea 
karjavalvur. Julge ning astub söakalt vastu kõikidele röövloomadele 
(karud, hundid, ilvesed). Valjuhäälse haukumisega. Nähes 
lähenevaid võõraid inimesi või loomi, annab sellest märku valju ning 
madalatoonilise haukumisega. Öösiti valvab nii majapidamist kui 
karja. 
 
PEA 
Massiivne, ent mitte raskepärane, asetseb pisut seljajoonest 
kõrgemal. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Mõõduka laiusega ja pisut kumer. Kolju ja koonu ülemised 
piirjooned on erisuunalised. Eestvaates on kolju kergelt kumer, 
küljelt vaadatuna peaaegu täiesti lame. Kolju laius: isastel koertel 16-
18 cm, emastel 15-17. Sarnakaared on mõõdukalt arenenud. 
Kuklakühm on vaid pisut nähtav. 
Üleminek laubalt koonule: Kergelt väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Suur, hästi arenenud, must. 
Koon: Tömp, sama pikk kui kolju. Hästi arenenud, ninapeegli suunas 
sujuvalt kitsenev, ent mitte terav. Tugev alalõug. 
Mokad: Paksud ja pingul. Tugeva pigmendiga. 
Lõuad/hambad: Tugevad lõuad. Täishambumus. Tugevad, terved, 
valged ning hea asetusega hambad. Käärhambumus. Tanghambumus 
on lubatud. 
Põsed: Ei ole esiletungivad. 
Silmad: Peaga võrreldes väiksed. Mandlikujulised ning viltuse 
asetusega, pruunid või suhteliselt heledad, ent mitte kunagi kollased. 
Silmalaud on hästi pigmenteerunud. 
Kõrvad: Suhteliselt kõrge asetusega, V-kujulised ning pisut ümarate 
otstega. Ripuvad põskede lähedal. Kupeerimine on keelatud. 

 
 



 

FCI-St. nr 169 – 19.05.2009 
EESTI KENNELLIIT 

4 

 
KAEL: 
Keskmise pikkusega, suur ning tugev. Ilma kaelavoldita. 
 
KERE: 
Vastupidav. 
Ülajoon: Horisontaalne. 
Turi: Kergelt väljendunud. 
Selg: Tugev ja lihaseline. 
Nimme: Lihaseline ja tugev. 
Laudjas: Lihaseline ning saba suunas mõõdukalt langeva joonega. 
Rindkere: Lai ja sügav, ulatub küünarnukkideni. Roided on hästi 
kaarduvad. 
Alajoon: Kergelt tõusva joonega. 
 
SABA: 
Kõrge asetusega. Puhkeasendis on saba rippuv, ulatudes 
kannaliigeseni või sellest madalamale. Valvelolekus või tegutsedes 
on saba tõstetud seljajooneni või sellest pisut kõrgemale. Kergelt 
ülespoole kaardus, ent mitte kunagi selja kohale kõverdatud. 
Kupeerimine on keelatud. 

 
JÄSEMED: Nii eest kui küljelt vaadatuna püstised. 
 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Nii eest kui küljelt vaadatuna püstised. 
Õlad: Pikad, kaldega, väga lihaselised ning kerega hästi seotud. 
Abaluu ja õlavarre vaheline nurk on umbes 100-110°. 
Õlavarred: Mõõduka pikkusega ja lihaselised. 
Küünarnukid: Kere lähedal hoitud, ent vabalt liikuvad. 
Küünarvarred: Tugevad ning mitte liiga pikad. 
Randmed (randmeliigesed): Tugevad. 
Kämblad: Lühikesed ning kergelt kaldus. 
Esikäpad: Ovaalsed, kompaktsed ning massiivsed. Lähestikku 
asetsevate ning kaardus varvastega. Mustade või tuhakarva küüntega. 
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TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Lihaselised ja tugevad.  
Reie ülaosa: Keskmise pikkusega, laiad ja väga lihaselised. 
Põlveliigesed: Reie- ja sääreluu vaheline nurk on umbes 110°. 
Sääred: Mõõduka pikkusega ja lihaselised. 
Kannad: Küljelt vaadatuna laiad. Mõõduka nurgistusega. 
Tagantvaates kere kesktelje suhtes paralleelsed. 
Kannad (pöialiigesed): Tugevad ja püstised. Lisavarvaste olemasolu 
ei ole karistatav. 
Tagakäpad: Ovaalsed, kompaktsed ning tugevad. Mustade või 
tuhakarva küüntega.  

 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Harmooniline, elastne ning hästi tasakaalustatud. Jätab pingutamata 
jõulise mulje. Eelistatud liikumisviis on traav. Küliskäik on 
karistatav. 
 
NAHK: 
Paks, liibuv ning tumeda tuhakarva pigmendiga. 
 
KARVKATE 
KARV: Pea ja jalgade esiküljed on kaetud lühikese karvaga. Kerel 
on karv rikkalik ning pikk (6-9 cm), liibuv, sirge ning karm. 
Aluskarv on lühem, väga tihe ja elastne, värvuselt pealiskarvast pisut 
heledam. Kaelal on karv palju pikem ning moodustab laka. 
Esijalgade tagakülgedel moodustab karv narmad. Tagajalgade 
tagakülgedel on karv pikem ning moodustab nn „püksid“. Saba on 
karvane. 
 
VÄRVUS: 
Klassikaline karvkatte värvus: Karvkatte põhivärvus on puhasvalge 
või helebeež selgete hallide või mustade laikudega. Laigud võivad 
olla ka mustad punakas-kollakaspruuni (red-fawn) varjundiga. 
Jalgadel on mustad või hallid tähnid. Vöödilisus (brindle) ei ole 
lubatud. 
Ühevärvilisus: Ühevärvilisus (laikude puudumine) on lubatud, ent 
mitte soositud. Valge, valkjasbeež, tuhkjashall või must. 
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SUURUS JA KAAL: 
Turja kõrgus: 
Isased koerad:  68-78 cm. Ideaalne turja kõrgus on 71-75 cm.  
Emased koerad:  64-72 cm. Ideaalne turja kõrgus on 66-68 cm. 
Lubatud kõikumine: - 4 cm. 
Kaal: Kaal peab olema proportsionaalne turja kõrgusega. 

 
VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende tõsiduse hindamiselt tuleb lähtuda konkreetse kõrvalekalde 
ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu silmas pidades.  

• Liiga nõrk või liiga raskepärane luustik. 
• Sugupoole tüüp ei ole piisavalt eristatav. 
• Ühe hamba puudumine lisaks P1 puudumisele. 
• Pügatud kõrvad. 
• Kupeeritud saba. 
• Ülekaalulisus või nõrk kehaehitus. 
• Puudulik või liiga lühike karv (lühem kui 6 cm). 
• Liiga pikk karv (pikem kui 9 cm). 
• Laka puudumine. Narmaskarva puudumine jalgadel. 
• Keerdus või rõngas saba. 
• Nõrgad varbad, sisse- või väljapoole pööratud käpad. 
• Väljapoole pööratud küünarnukid. 
• Raskepärane kõnnak. 

 
TÕSISED VEAD: 

• Ebatüüpiline ilme. 
• Ümmargused ning pungis silmad. 
• Kikkis kõrvad. 
• Lõtv või langev ülajoon. 
• Liiga lühike karv. 
• Lokkis või viletsa tekstuuriga karv. 
• Kollased silmad. 
• Erinevat värvi silmad (heterokroomia). 
• Kooskandsus. 

 



 

FCI-St. nr 169 – 19.05.2009 
EESTI KENNELLIIT 

7 

 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 

• Agressiivsus ja liigne argus. 
• Mittevastavus tõu tüübile. 
• Üle- või alahambumus. 
• Lõikehammaste või kihvade puudumine. 
• Albinism. 
• Sünnipäraselt puuduv või atrofeerunud saba. 
• Turja kõrgus isastel: alla 64 cm või üle 82 cm. 
• Turja kõrgus emastel: alla 60 cm või üle 78 cm. 

 
 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud 
ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 
 


