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Als hondenras erkend:

Ciobănesc Românesc
De Bucovina
Vrij regelmatig erkent de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied nieuwe hondenrassen. Die rassen zijn vaak in het land van herkomst al erkend. De FCI start meestal
met een voorlopige erkenning, die later kan worden omgezet in een definitieve.
Het is een goede gewoonte dat ONZE HOND haar lezers in het kort laat kennismaken met nieuwe hondenrassen. Deze maand is dat de Ciobănesc Românesc Bucovina,
die in 2019 een definitieve erkenning krijgt.
In ONZE HOND van september 2010 worden
twee nieuwe, door de FCI (voorlopig) erkende,
hondenrassen aan de lezers voorgesteld: de
Ciobănesc Românesc Carpatin en de
Ciobănesc Românesc Mioritic. Er wordt in dit
artikel echter nog een derde type genoemd,
namelijk de Ciobănesc Românesc de Bucovina.
Bij mijn ontmoeting met de Roemeense
keurmeester Dr. Christian Vantu verzekert
deze mij dat … ‘de Bucovina snel ook (voorlopig) erkend gaat worden door de FCI. Dat is
een kwestie van tijd’, zegt hij.

In 2009 wordt de Bucovina inderdaad door de
FCI voorlopig erkend; de definitieve erkenning
voor de Carpatin en de Mioritic volgt in 2015;
de Bucovina wordt in 2019 definitief erkend.
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De mij toegemeten ruimte voor dit artikel over
dit nieuw erkende hondenras is niet voldoende
om de historie van de Roemeense herdershonden uitvoerig te verhalen. Echter, het artikel in
ONZE HOND uit 2010 kan op internet worden
gelezen. Het geeft een ruime indruk van het
ontstaan van de twee dan erkende Roemeense
herdershonden: https://riahorter.com/index_
htm_files/n%20Ciobanesc%20Romanesc.pdf
In bovenstaand artikel wordt ook de Corb
genoemd, als zijnde een ‘zwarte Carpatin’. Dat is
onjuist, want de Carpatin is het vierde nationaal
erkende Roemeense herdershonden ras. Net als
de Bucovina, is de Corb een molosser type.

Vandaag de dag zijn de Bucovina’s, behalve prima bewakers van have en
goed, ook gezelschapshonden en showhonden.
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Naam

Bijzonderheden

Type

FCI voorlopig
erkend

FCI definitief
erkend

Ciobănesc Românesc
Carpatin (rasgroep 1)

ook gebruikt voor de jacht,
hoewel oorspronkelijk

in hoofd wolf type
kuddebewaker

2005

2015

Ciobănesc Românesc
Mioritic 1 (rasgroep 1)

oude namen: Barac, Barak
of Mocano

Langharig

2005

2015

Cioba˘nesc Românesc de
Bucovina (rasgroep 2)

de Zăvod is een verdwenen
Molosser type, voor- vader
van de Bucovina

Molosser type,
berghond

2009

2019

Corb

nationaal erkend in Roemenië molosser type

Karpaten
Cioba˘nesc is Roemeens voor herdershond;
zowel de Carpatin als de Mioritic komen het
meeste voor in de Roemeens Karpaten, een
hooggebergte in midden Europa. De Carpatin
werkt veelal in de bergen en de Mioritic in de
lager gelegen gebieden. De Roemeense herdershonden zijn onderling vrij eenvoudig uit
elkaar te houden door het verschil in type,
formaat, lengte van de vacht, vachtkleur en de
vorm van de oren.
De Carpatin en de Mioritic zijn ingedeeld in
rasgroep 1, Herdershonden en Veedrijvers; de
Bucovina in rasgroep 2, Pinschers, Schnauzers,
Molossers en Sennenhonden. Ik vermoed dat
de reden waarom de FCI de Bucovina niet in

rasgroep 1 maar in rasgroep 2 heeft geplaatst, zijn
oorsprong vindt in het hoofdtype van deze hond, namelijk het molossertype.

Have en goed
De Carpatin wordt ook wel gebruikt voor de jacht, maar
ze zijn oorspronkelijk altijd gebruikt als bewakers van
de kudde. Vandaag de dag zijn de Bucovina’s, behalve
prima bewakers van have en goed, ook gezelschapshonden en showhonden. Ze zijn gesteld op (eigen) kinderen,
maar hebben een behoorlijk wantrouwen ten opzichte
van vreemden. Daarnaast heeft de Bucovina een heel
groot uithoudingsvermogen; kilometers maken in hoog
tempo is dan ook iets dat ze graag doen. Dat betekent
dat een achtertuintje beslist onvoldoende is.
Gevechten met een beer is in het verleden een populair

Het uiterlijk van de
Ciobănesc Românesc
de Bucovina kan het
best worden
omschreven als
‘rustiek, trots en
harmonisch’.
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Wat een plaatje! De vier Roemeense herdershonden op een rij. (Foto: Canine Efficiency, Ray Dorgelo)

‘vermaak’ geweest maar is nu nagenoeg
verdwenen. Alle drie - de Carpatin, de
Mioritic en de Bucovina - zijn fijne kameraden in de natuur. Vanaf de jaren negentig van
de vorige eeuw komt er ook geleidelijk meer
belangstelling voor de Bucovina, dankzij een
goede promotie. De rasstandaard is te vinden
op: www.fci.be/Nomenclature/
Standards/357g02-en.pdf

Transhumance
Ten opzichte van de Carpatin en de Mioritic
is de Bucovina een later gecreëerd ras,
waaraan hoogstwaarschijnlijk de Newfoundlander en de Landseer hun steentje hebben
bijgedragen. Hij vindt zijn herkomst zowel in
de Karpaten – Roemenië en Servië – als in
sommige regio’s van Bulgarije. In het noordoosten van Roemenië ligt het graafschap
Bucovina, de ‘naamgever’ van dit type
herdershond. De regio Bucovina ligt nu
ongeveer voor de helft in Roemenië en voor
de helft in Oekraïne.
Diep verankerd in de Roemeense cultuur is
de transhumance of veetrek; dat betekent
vanouds de verplaatsing van vee. De kudde
verblijft in de zomer in de hoger gelegen
weiden en in de winter in de dalen. De
boeren wonen veelal in de dalen maar in de
zomer én in de winter zijn er bij de kuddes,
behalve één of meer honden, altijd ‘menselijke herders’ bij.
Boeren die hun kudde schapen en de veestapel laten beschermen door de Bucovina
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kunnen rustig slapen. Vreemden, met of zonder
kwaad in de zin, en roofdieren maken kennis met
een alerte, dappere en strijdlustige bewaker, die ’s
nachts ‘op patrouille’ gaat en alleen al indruk
maakt door zijn postuur en diepe blaf.

Erkenning
In 1982 wordt de eerste rasstandaard voor de
Bucovina geschreven. Op de FCI Algemene Vergadering van 1987, in Jeruzalem, wordt deze standaard ‘gemodelleerd’ naar de eisen van de FCI. De
Roemeense Kennel Club – de Asociaa˘ia˘ Chinologica˘ Româna˘ – zet in 2001 de puntjes op de i. Een
jaar later volgt een aanpassing op het model van
1987.
Dat de definitieve erkenning van een ras soms een
kwestie van lange adem is, bewijst de Bucovina:
pas in 2019 volgt de definitieve erkenning. ■

Dit is de tiende aflevering in de reeks
‘Als hondenras erkend’.
Eerder verschenen:
Chodsky Pes – ONZE HOND 1 2019
Prazsky Krysarik – ONZE HOND 2 2019
Cão de Gado Transmontana – ONZE HOND 3 2019
Vostochno Evropeyskaya Ovcharka – ONZE HOND 4 2019
Barbado da Terceira – ONZE HOND 5 2019
Miniature American Shepherd – ONZE HOND 6 2019
Poolse Jachtspaniel – ONZE HOND 7 2019
Biewer Terrier – ONZE HOND 8 2019
Deens-Zweedse Boerderijhond – ONZE HOND 9 2019

