Contribuţii la stabilirea unor repere în vederea omogenizării aspectului capului la
Ciobănescul Românesc de Bucovina
Fiecare ţară este responsabilă pentru formarea, pentru consolidarea şi în stabilirea
tendinţelor de creştere a raselor proprii de câini. Astfel, România poartă responsabilitatea
asupra celor patru rase autohtone de câini: Ciobănescul Românesc Carpatin, Ciobănescul
Românesc Mioritic, Ciobănescul Românesc de Bucovina şi Ciobănescul Românesc Corb.
Cu precădere în ultima perioadă, prin diverse căi de comunicare şi în expoziţiile
chinologice, sub denumirea de Ciobănesc Românesc de Bucovina, sunt prezentate
exemplare la care se poate identifica o neomogenitate accentuată la nivelul capului. Ori,
aspectul fenotipic al capului care imprimă expresia tipică, este un element hotărâtor în
individualizarea unei rase de câini. Mai mult, la unele exemplare pot fi identificate trăsături
caracteristice altor rase de câini.
Reproducerea câinilor în funcţie de gusturi proprii bazate pe criterii empirice
înclinate către diferite excese, şi mai ales în scopuri exclusiv comerciale speculând
caracterul naţional al rasei, cu ignorarea rigorilor standardului şi ale selecţiei, poate duce la
pierderea genofondului (patrimoniului genetic) de valoare, cu aport remarcabil în formarea
şi conservarea rasei. Toate acestea, în condiţiile în care traversăm perioada anterioară
omologării definitive, extrem de importantă pentru destinul Ciobănescului Românesc de
Bucovina.
Ca urmare, am considerat util să încerc un demers care să stabilească câteva repere în
vederea omogenizării aspectului capului la Ciobănescul Românesc de Bucovina. Dacă vor
fi considerate utile, aceste repere vor putea fi utilizate în munca de selecţie a crescătorilor,
în procesul de arbitraj de către arbitrii chinologi şi mai ales, ar putea fi introduse în
standardul rasei pentru rafinarea descrierii capului la Ciobănescul Românesc de Bucovina.
Toate acestea, pentru a avea o descriere mult mai puţin vulnerabilă la interpretări personale
(şi implicit, obţinerea unei expresii tipice rasei), cu speranţa că Ciobănescul Românesc de
Bucovina se va individualiza faţă de alte rase de câini, în demersul omologării definitive.
Descrierea actuală a capului la Ciobănescul Românesc de Bucovina
PROPORŢII IMPORTANTE: raportul între lungimea botului şi lungimea craniului
este de 1:1
CAP: masiv, portul său este uşor ridicat în raport cu linia spatelui.
Regiune craniană:
- craniul este potrivit de lat;
- axele longitudinale ale craniului şi botului sunt uşor convergente;
- craniul, văzut din faţă, este uşor bombat; văzut din profil, este aproape plat;
- lăţimea craniului: la masculi 16 -18 cm, la femele 15 -17 cm;
- arcade zigomatice potrivit dezvoltate; protuberanţa occipitală puţin marcată.
Stop: uşor marcat.
REGIUNEA FACIALĂ:
Trufa: bine dezvoltată şi lată, de culoare neagră.

Bot: tronconic, de aceeaşi lungime cu cea a craniului; bine dezvoltat, se îngustează
progresiv către extremitate, dar niciodată nu devine ascuţit.
Buze: groase şi bine aplicate, puternic pigmentate.
Maxilare/dinţi: maxilare puternice; dentiţie completă cu dinţi sănătoşi, bine implantaţi,
de culoare albă; muşcătura în foarfece; muşcătura în cleşte este admisă.
Obraji: nu sunt proeminenţi.
Ochi: mici în raport cu dimensiunile capului: migdalaţi şi oblici, de culoare castanie sau
uşor mai deschisă, niciodată de culoare galbenă; pleoape bine pigmentate.
Urechi: prinse relativ sus, în forma de "V", cu extremitatea uşor rotunjită, căzute şi bine
apropiate de obraji; amputarea lor este interzisă.
În continuare, vom analiza prin fotografii, unele aspecte fenotipice în raport cu
precizările referitoare la cap, menţionate în standardul rasei Ciobănesc Românesc de
Bucovina:
PROPORŢII IMPORTANTE: raportul între lungimea botului şi lungimea craniului
este de 1:1

Raport cranio-nazal subunitar, incorect
(neurocraniul mai mic decât splahnocraniul)

Raport cranio-nazal supraunitar, incorect
(neurocraniul mai mare decât splahnocraniul)

- craniul este potrivit de lat

Craniu îngust

Craniu lat

- axele longitudinale ale craniului şi botului sunt uşor convergente

Craniu cu axele longitudinale ale craniului şi botului, divergente

Stop: uşor marcat

Stop foarte şters

Stop foarte pronunţat cu frunte plată

Stop foarte pronunţat cu frunte înaltă

Stop de cca. 90 grade

Stop foarte pronunţat cu frunte bombată

Exemplare cu stop diferit

Bot: tronconic, de aceeaşi lungime cu cea a craniului; bine dezvoltat, se îngustează
progresiv către extremitate, dar niciodată nu devine ascuţit

Bot ascuţit, subţire pe întreaga lungime

Bot ascuţit spre vârf

Bot de tip ”cărămidă”

Bot ascuţit spre vârf

Bot lung, fără adâncime

Bot foarte adânc la comisura buzelor

Bot cu secţiune rotundă (cerc)

Bot cu secţiune dreptunghi

Bot cu secţiune dreptunghi cu buze
superioare lăsate doar lateral

Bot cu secţiune ovală

Bot cu secţiune dreptunghi alungit

Bot cu secţiune dreptunghi alungit
cu buze superioare lăsate chiar de sub trufă

Buze: groase şi bine aplicate, puternic pigmentate

Buze subţiri foarte bine aplicate

Buze bine aplicate,
comisura plasată înspre faţă (anterior)

Buze superioare afrontate şi lăsate, cu
comisura evidentă

Buze bine aplicate în partea anterioară

Buze superioare uşor afrontate,
comisura plasată înspre faţă (anterior)

Buze superioare afrontate şi lăsate,
cu comisura neevidentă

Buze superioare lăsate

Buze superioare afrontate şi lăsate

Buze bine aplicate, comisura plasată
mult înspre faţă

Buze superioare afrontate şi lăsate,
cu comisura evidentă, înspre faţă (anterior)

Buze superioare afrontate şi lăsate

Buze grele, comisura plasată mult în jos

Buze foarte grele, comisura plasată mult
în jos

Buze bine aplicate anterior,
comisura plasată mult în jos

Buze aplicate, cu maxilarul şi mandibula
cu profile distincte, bine separate

Urechi: prinse relativ sus, în forma de "V", cu extremitatea uşor rotunjită,
căzute şi bine apropiate de obraji; amputarea lor este interzisă

Urechi asimetrice

Urechi mici

Urechi asimetrice

Urechi mici

Urechi lungi

Urechi lungi

Urechi purtate depărtat de obraji

Urechi purtate depărtat de obraji

Urechi subţiri aderente la craniu

Urechi subţiri aderente la craniu

Urechi grele

Urechi prinse jos

Urechi prinse foarte sus

Urechi grele

Urechi prinse jos

Urechi prinse foarte sus

Urechi cu vârful rotunjit

Urechi cu vârful rotunjit

Urechi cu vârful rotunjit

Urechi cu vârful rotunjit

Urechi cu falduri (cute)

Urechi cu falduri (cute)

Urechi prinse în spate şi cu baza de
inserare, oblică

Urechi prinse mult în spate

Analizând fotografiile anterioare, putem spune fără a greşi că, în momentul de faţă,
în cadrul rasei Ciobănesc Românesc de Bucovina există o neomogenitate semnificativă din
punctul de vedere al aspectului fenotipic al capului.
Ca urmare, în cele ce urmează vom propune câteva repere în completarea
prevederilor standardului, care, dacă vor fi utilizate în munca de selecţie a crescătorilor şi în
procesul de arbitraj de către arbitrii chinologi, suntem convinşi că vor contribui la
omogenizarea aspectului capului la Ciobănescul Românesc de Bucovina.

1. STOP
Stopul este întotdeauna un unghi puternic deschis (unghi obtuz).

2. CAP
Din întreaga înălţime a capului (măsurată între linia inferioară a botului şi linia
paralelă ce trece prin punctul cel mai înalt al craniului), înălţimea neurocraniului
(măsurată între linia superioară a botului şi linia paralelă ce trece prin punctul cel mai
înalt al craniului) reprezintă 1/3, iar adâncimea botului (măsurată de la linia inferioară
la linia superioară a botului), reprezintă 2/3.
Cu alte cuvinte, raportul dintre înălţimea neurocraniului şi adâncimea botului este
1/2.

3. BOT
În partea inferioară, profilul lateral al botului este dat de marginea buzelor
superioare.
Sub trufă, buzele superioare formează un arc de cerc de rază medie.

Privit din faţă, botul are un contur de dreptunghi moderat (figura nr.1 din
desenul de mai jos). Alte contururi (pătrat, trapez, dreptunghi alungit, cerc) sunt
indezirabile (figurile 2-6 în desenul de mai jos).

4. BUZE
Văzute din lateral, buzele superioare acoperă buzele inferioare, la acelaşi nivel
cu mandibula sau puţin mai jos.
Adâncimea botului, măsurată la nivelul comisurii buzelor, nu este excesiv de mare.
Când botul este închis, ochiul şi comisura buzelor sunt situate pe aceeaşi
verticală.

5. URECHI
Punctul inferior al urechii este situat pe orizontala ce trece prin comisura buzelor.
Prin rotire, urechile ajung până la ochi sau depăşesc puţin ochiul.
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