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PIES PASTERSKI Z BUKOWINY 

(Ciobanesc Romanesc de Bucovina) 

rewizja tłumaczenia polskiego sierpień 2022 Mirosław Redlicki 

POCHODZENIE : Rumunia 
DATA PUBLIKACJI OBOWIĄZUJĄCEGO WZORCA : 14.05.2018.  

UŻYTKOWOŚĆ: Opiekun stad i doskonały stróż.  

KLASYFIKACJA FCI : Grupa 2 Pinczery, sznaucery, molosy i szwajcarskie psy do bydła.  

                              Sekcja 2.2 Molosy typu górskiego. 

                                  Bez prób pracy.  

 
 

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY : Pies pasterski z Bukowiny jest rasą naturalną, pochodzącą z 
Karpat (Rumunia i Serbia) i niektórych rejonów Bułgarii (na południe od Dunaju). Szczególne 
zasługi dla jej rozwoju położyli hodowcy z północno-wschodniej Rumunii (Bukowina) i Serbii; w 
tym rejonie od czasów niepamiętnych wypasano owce. Droga selekcji uzyskano obecny typ rasy, 
dzisiaj z doskonałymi rezultatami wykorzystywanej na obszarach swego pochodzenia do 
pilnowania inwentarza i stróżowania.  

WRAŻENIE OGÓLNE : Pies rosły, dumny, imponujący i wyniosły. W rasie tej występuje bardzo 
widoczny dymorfizm płciowy.  

WAŻNE PROPORCJE : Długość tułowia nieco większa od wysokości w kłębie. Długość czaszki 
równa długości kufy.  

ZACHOWANIE/TEMPERAMENT : Zrównoważony, spokojny i lojalny, lubi dzieci. Jest 
doskonałym, odważnym obrońcą stad, bez wahania atakującym drapieżnika (niedźwiedzia, wilka 
czy rysia).   Szczeka donośnie, a zbliżanie się obcego lub drapieżnika sygnalizuje niskim głosem. W 
nocy nieustannie patroluje posiadłość lub pilnuje stada.  

GŁOWA : Masywna, ale nie ciężka, noszona trochę powyżej grzbietu.  

MÓZGOCZASZKA : 
Czaszka : Umiarkowanie szeroka, lekko wysklepiona. Linie profile trochę rozbieżne. Czaszka 
oglądana z przodu trochę wysklepiona, oglądana z boku – niemal płaska. Jej szerokość wynosi 16-
18 cm u psa i 15-17 cm u suki. Łuki jarzmowe umiarkowanie wykształcone, guz potyliczny słabo 
widoczny. 
Stop : Lekko zaznaczony.  

TRZEWIOCZASZKA : 
Nos : Duży, dobrze wykształcony, czarny. 
Kufa : Tępa, długości tej samej, co czaszka. Mocna, lekko zwężająca się ku nosowi, ale nie 
szpiczasta. Mocna żuchwa. 



Wargi : Grube i przylegające, mocno pigmentowane. 
Uzębienie : Szczeki mocne, uzębienie kompletne, zęby mocne, zdrowe i białe, dobrze osadzone. 
Zgryz nożycowy, dopuszczalny cęgowy. 
Policzki: Mało wyraźne. 
Oczy : Małe w stosunku do wielkości głowy, kształtu migdała, skośne, brązowe lub trochę 
jaśniejsze, ale nie żółte. Powieki dobrze pigmentowane. 
Uszy : Stosunkowo wysoko osadzone, kształtu litery V, z lekko zaokrąglonymi końcami, wiszące, 
przylegające do policzków. Przycinanie zabronione.  

SZYJA : Średniej długości, potężna i mocna, bez podgardla.  

TUŁÓW : Krzepki. 
Linia górna : Pozioma. 
Kłąb : Mało wyraźny. 
Grzbiet : Mocny i umięśniony. 
Lędźwie: Mocne i umięśnione. 
Zad : Dobrze umięśniony, lekko opadający w kierunku nasady ogona.  

Klatka piersiowa : Szeroka i głęboka, sięga łokcia, żebra dobrze wysklepione. 
Linia dolna : Lekko podciągnięta.  

OGON : Wysoko osadzony. W spoczynku wiszący, sięga stawu skokowego lub niżej, przy 
pobudzeniu i w ruchu wzniesiony do poziomu grzbietu lub trochę wyżej, lekko zakrzywiony, ale nie 
zakręcony nad grzbietem. Cięcie ogona zabronione.  

KOŃCZYNY :   

KOŃCZYNY PRZEDNIE: 
Wygląd ogólny :  Oglądane z boku i z przodu proste. 
Łopatka : Długa, ukośna, dobrze umięśniona i związana z tułowiem. Kąt w stawie barkowym około 
100-110°. 
Ramię : Średniej długości, umięśnione. 
Łokcie : Blisko tułowia, w ruchu swobodne. 
Przedramię : Mocne, niezbyt długie. 
Nadgarstek : Mocny. 
Śródręcze : Krótkie, lekko nachylone. 
Łapy : Owalne, zwarte i duże, palce wysklepione i zwarte, pazury czarne lub barwy popiołu.  

KOŃCZYNY TYLNE : 
Wygląd ogólny : Mocne, umięśnione, o normalnej postawie.  

Udo : Średniej długości, szerokie, bardzo mocno umięśnione.  

Kolano : Kąt w stawie kolanowym około 110°. 
Podudzie : Średniej długości, umięśnione.  

Stawy skokowe : Szerokie, oglądane z boku umiarkowanie kątowanie. Oglądane z tyłu ustawione 
równolegle do płaszczyzny środkowej ciała. 
Śródstopie : Mocne i pionowe. Wilcze pazury nie stanowią wady.  

Stopy : Owalne, zwarte i mocne, pazury czarne lub barwy popiołu.  



RUCH : Ruch harmonijny, elastyczny, dobrze skoordynowany, daje wrażenie siły i wytrwałości. 
Pożądanym tempem jest kłus. Krzyżowanie łap jest wadą.  

SKÓRA : Gruba, dobrze przylegająca, barwy ciemnego popiołu.  

SZATA  

SIERŚĆ : Na głowie i przednich stronach nóg krótka, na tułowiu obfita, długości 6-9 cm, prosta, 
szorstka, przylegająca. Podszerstek krótki, bardzo gęsty i obfity, jaśniejszy. Na szyi wyraźnie 
dłuższa sierść tworzy kryzę, na tylnej stronie przednich nóg frędzle, a na udach – portki. Ogon 
obficie owłosiony.  

MAŚĆ : 
Klasyczna : Podstawowa maść czysto biała lub beżowo biała, łaty w kolorze szarym, czarnym lub 
czarnym z rdzawym pobłyskiem. Na nogach czarne lub szare nakrapianie. Łaty pręgowane wysoce 
niepożądane Jednolita : Czysto biała, beżowo biała, barwy popiołu lub czarna są dopuszczalne, ale 
nie tak cenione, jak łaciate.  

WIELKOŚĆ I WAGA : 
Wysokość w kłębie : Psy : 68-78 cm, idealnie 71-75 cm  

Suki : 64-72 cm, idealnie 66-68 cm Tolerancja : +- 4 cm  

Waga : W proporcji do wzrostu.  

WADY : Wszelkie odchylenia od podanego wzorca powinny być uznane za wady i oceniane w 
zależności od stopnia nasilenia i wpływu na zdrowie i sprawność psa.  

•  Brak masy lub zbyt ciężka budowa.  

•  Niewłaściwy wyraz płci.  

•  Brak jednego zęba z wyjątkiem P1.  

•  Cięte uszy.  

•  Cięty ogon.  

•  Osobniki z nadwagą lub nie w kondycji.  

•  Włos o niewłaściwej strukturze lub krótki (mniej niż 6 cm).  

•  Zbyt długa sierść (więcej niż 9 cm).  

•  Brak kryzy lub frędzli na nogach.  

•  Ogon zakręcony lub zwinięty w pierścień.  

•  Luźne palce, łapy zbieżne lub rozbieżne.  

•  Wykręcone łokcie.  

•  Ciężki ruch.  

WADY DUŻE :  

•  Nietypowy wyraz.  

•  Okrągłe, wypukłe oczy.  



•  Stojące uszy.  

•  Grzbiet wysklepiony lub zapadnięty.  

•  Sierść wyraźnie zbyt krótka.  

•  Sierść kędzierzawa, nieprawidłowa.  

•  Oczy żółte.  

•  Oczy różnobarwne.  

•  Iksowaty tył.  

WADY DYSKWALIFIKUJĄCE :  

•  Agresja lub wyraźna lękliwość. 

•      Wyraźne wady budowy lub zaburzenia zachowania. 

•     Brak typu.  

•    Przodozgryz lub tyłozgryz.  

•    Brak siekacza lub kła.  

•    Albinizm.  

•    Ogon szczątkowy lub brak ogona.  

•   Wysokość poniżej 64 cm lub powyżej 82 cm (dla psa).  

•  Wysokość poniżej 60 cm lub powyżej 78 cm (dla suk).  

 

NB. 

• Każdy pies, wykazujący wyraźne deformacje budowy i zaburzenia zachowania powinien 
być zdyskwalifikowany.  

• Samce muszą mieć dwa normalnie rozwinięte jądra, w pełni wyczuwalne w mosznie. .  

 

 

 

 


