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TŁUMACZENIE : Olga Jakubiel. 
 
POCHODZENIE: Rosja. 
 
DATA PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA: 
03.06.1980. 
 
UŻYTKOWOŚĆ: Wszechstronny pies myśliwski, zaprzęgowy oraz 
pociągowy. 
 
KLASYFIKACJA F.C.I. : Grupa 5 Szpice i psy ras pierwotnych. 
       Sekcja 2 Nordyckie psy myśliwskie. 
                                           Podlegają próbom pracy. 
  
ZARYS HISTORII RASY: Łajka rosyjsko-europejska została 
wyhodowana z myśliwskich łajek, pochodzących z północnych 
terenów europejskiej części Rosji. Oprócz głównego terytorium 
hodowli, rasa rozpowszechniła się także w środkowych i centralnych 
obszarach Rosji. Od wielu lat hodowana jest w dużych hodowlach. 
 
WRAŻENIE OGÓLNE : Średniej wielkości. Kształtnej i mocnej 
budowy. Mocny kościec. Dobrze rozwinięta muskulatura. 
 
ISTOTNE PROPORCJE :Współczynnik proporcji (długość tułowia 
x wysokość w kłębie): psy – 100-103, suki – 100-105. 
 
USPOSOBIENIE/TEMPERAMENT : Żywy. 
 
GŁOWA: Nieduża. 
 
OKOLICA MÓZGOCZASZKI : Przypominająca kształtem trójkąt 
równoboczny.  
 
OKOLICA TWARZOCZASZKI: 
Kufa: Sucha i spiczasta, ze ściśle przylegającymi wargami. 
Szczęka i żuchwa oraz uzębienie : Mocne, białe uzębienie; zgryz 
nożycowy. 
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Oczy: Nieduże, owalne, skośne, ciemne. 
Uszy: Ruchome, sterczące, spiczaste na końcach. 
 
TUŁÓW: 
Grzbiet: Mocny, umięśniony. 
Lędźwie: Krótkie, nieco łukowate. 
Zad: Szeroki, niedługi, nieco ukośny. 
Klatka piersiowa: Głęboka, dobrze rozwinięta. 
Brzuch: Wyraźnie podciągnięty. 
 
OGON: Sierpowaty lub zwinięty w pierścień, noszony nad grzbietem 
lub pośladkami. 
 
KOŃCZYNY:  
 
KOŃCZYNY PRZEDNIE : Kończyny proste. Dobrze ukształtowane, 
ukośne łopatki. Śródręcze niedługie, nieco ukośne. 
 
KOŃCZYNY TYLNE : Mocne, z dobrze kątowanymi stawami 
skokowymi. Dosyć długie podudzie (linia, prowadzona pionowo od 
guza kulszowego, powinna przebiegać wzdłuż przedniej części niemal 
pionowego śródstopia). Palce szczątkowe powinny być usuwane. 

 
ŁAPY: Owalne, o mocnych, zwartych palcach. 
 
CHÓD/RUCH : Typowy chód: galop, na przemian z krótkim kłusem. 
 
SKÓRA: Gruba, bez żadnych fałd. 
 
SZATA: 

 
WŁOS: Twardy i prosty, z dobrym podszyciem. Krótki i ściśle 
przylegający na głowie i uszach. Dłuższy na szyi, kłębie i łopatkach. 
Tworzy brodę na kościach policzkowych oraz odstający kołnierz na 
szyi. Na przedzie, kończyny okrywa gładki, ściśle przylegający włos; 
na tylnej części kończyn jest on nieco dłuższy, ale nie tworzy żadnych 
piór. 
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MAŚĆ: Czarna, szara, biała, pieprz i sól, ciemna z białymi łatami, 
biała z ciemnymi łatami. Mocne nakrapianie na kończynach oraz rudy 
kolor – niepożądane.  
 
WIELKOŚĆ: 
Wysokość w kłębie:  Psy: 52-58 cm. 

Suki: 50-56 cm. 
 
WADY: Wszelkie odstępstwa od wyżej wymienionych cech należy 
uznać za wady, których ocena powinna być proporcjonalna względem 
ich stopnia i zasięgu. 
 
WADY DYSKWALIFIKUJĄCE: 

• Agresja lub nadmierna bojaźliwość. 
 
Każdy pies, przejawiający fizyczne lub psychiczne nieprawidłowości, 
powinien zostać zdyskwalifikowany. 
 
Uwaga: Samce powinny mieć dwa normalnie wykształcone jądra, 
całkowicie opuszczone do moszny.  
 
 
 
 
  


