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YAKUTSKAYA LAIKA
(Yakutian Laika,
Yakut Laika)
Begin september 2019 heeft de
FCI de Yakutskaya Laika als apart
hondenras erkend. Dit ras kan in
alle FCI-landen deelnemen aan
activiteiten die door of vanwege
de nationale kennel clubs worden
georganiseerd. ONZE HOND
laat u in het kort kennismaken
met dit nieuwe ras, dat door de
FCI in rasgroep 5 is geplaatst bij
de Spitsen en Oertypen.
Sledehond en jachthond
In de afgelopen jaren zijn er relatief veel nieuwe
hondenrassen erkend. Sommige zijn nog niet zo
lang geleden gecreëerd, zoals de Biewer Terrier
of de Poolse Jachtspaniel, andere hebben al een
eeuwenlange geschiedenis achter zich, zo ook de
Yakutskaya Laika.
Op het eerste gezicht lijkt de Yakutskaya op de
West-Siberische Laika. Beide tonen onder andere
een wigvormig hoofd, een overvloedige harde
vacht met een dichte ondervacht, komen in een
palet van kleuren voor en zijn van ongeveer
hetzelfde formaat.
De Yakutskaya Laika is dus een middelgrote hond
met een dikke vacht, een must in een Arctisch
klimaat. Zijn reuk- en gehoororganen en gezichtsvermogen zijn uitmuntend. Hun vacht is veelal
zwart-wit of wit, maar daarnaast is er een grote
keus aan andere kleuren en aftekeningen.
Hun blauwe of donkerbruine ogen zijn amandelvormig. De neus van de Yakutskaya is zwart of
bruin en relatief groot met wijde neusgaten.
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‘Russians travelling with Dog Sleds in Siberia’, een prent in een boek van
Evert Isbrants Ides, geeft een mooi beeld van hoe de Jakoeten zich in de
zeventiende eeuw verplaatsen.

De bakermat van de Yakutskaya Laika ligt in het uiterste noordoosten van Rusland, waar hij eeuwenlang wordt gebruikt als sledehond
en jachthond. In die zin verschilt zijn geschiedenis niet van een
aantal andere Arctische rassen. Nu ligt zijn lot in handen van
fokkers, die – wereldwijd – hun ras promoten op tentoonstellingen,
want de meeste Yakutskaya’s leiden nu een leven als huishond. Toch
zijn er nog relatief veel mensen die het ras als sledehond of jachthond gebruiken, maar dan in de recreatieve sfeer. Net als zijn
Russische verwanten is de Yakutskaya Laika een intelligente hond,
die niet heel moeilijk te trainen is, maar wel zijn oorspronkelijke
driften en instincten heeft behouden. Vanuit zijn ‘sledehond verleden’
is het een vrij sociaal, niet agressief dier; wie in een groep voor de
slede staat kan en mag niet vechtlustig zijn. Over het algemeen zijn ze
vriendelijk voor mensen.

Hondenliefhebbers
In de eigen taal van de Jakoeten, het Jakoets of Sacha, heet de
Yakutskaya Laika ‘Sakha yta’, dat ‘Jakoetische hond’ betekent.
Deze naam van dit nieuw erkende ras is afgeleid van de autonome
republiek Jakoetië (of Republiek Sacha) in de Russische Federatie,
gelegen in het noordoosten van Siberië. Jakoetië is ongeveer zo
groot als India(!) en de Jakoeten houden hun honden voor het
hoeden van rendieren, het trekken van de slee en bij de jacht. Ze
worden ook gegeten, terwijl hun vachten worden gebruikt voor het
maken van kleding en worden gebruikt bij religieuze ceremonies.
Volgens diverse bronnen zijn de Jakoeten het eerste volk dat honden
gebruikt voor het trekken van sledes.
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De bakermat van de Yakutskaya Laika ligt in het uiterste
noordoosten van Rusland, waar hij eeuwenlang wordt gebruikt
als sledehond en jachthond.

Als er wat meer interesse in de honden van de Jakoeten
ontstaat, blijkt dat er bij een telling in 1856 maar liefst
15.157 in hun regio leven. Dit aantal daalt dramatisch als
de honden hun betekenis in het leven van alledag verliezen. De sneeuwscooter neemt hun werk over en in het
begin van de jaren negentig is hun aantal gedaald tot
circa 3.500 dieren!
Er is, zoals dat bij meer hondenrassen is gebeurd, een
groepje hondenliefhebbers dat zich in de late jaren negentig inzet om het oude ras terug te fokken.

Bijzonder ras
Het is heel bijzonder dat een Nederlander uit de zeventiende eeuw een rol speelt in de geschiedenis van de Yakuts-

Nog steeds worden de Yakutskaya Laiki gebruikt voor de slede.

kaya Laika. De Amsterdammer Nicolaes Witsen
(1641-1717) is een cartograaf, verzamelaar, schrijver en
diplomaat, die tussen 1682 en 1706 dertien keer burgemeester van Amsterdam is geweest. Vanaf 1693 is hij
bewindvoerder bij de Vereenigde Oostindische
Companie en in 1664 en 1665 reist hij door Rusland.
In 1692 verschijnt van zijn hand: ‘Noord en Oost
Tartarye, ofte bondig ontwerp van eenige dier landen en
volken, welke voormaels bekent zijn geweest: beneffens
verscheide tot noch toe onbekende, en meest nooit voorheen
beschreve Tartersche en naaburige gewesten, landstreeken,
steden, rivieren, en plaetzen, in de Noorder’. In dit boek
wordt voor het eerst melding gemaakt van de honden
van de Jakoeten, met daarbij een prent getiteld:
‘Afbeeltsel hoe de Yakuti Swinters Reisen en ter Iagt gaen.’
Evert Isbrants Ides, een Russische ambassadeur bij de
keizer van China, beschrijft met behulp van Witzen
in 1693 zijn reis van drie jaar van Moskou naar
Beijing. De prent ‘Russians travelling with Dog Sleds
in Siberia’, geeft een mooi beeld van hoe de Jakoeten
zich in de zeventiende eeuw verplaatsen.
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De eerste beschrijving van de Yakutskaya Laika is te
vinden in ‘Geography of the Russian Empire’ (1843),
waarin deze hond wordt beschreven als ‘een bijzonder ras’.
In 1877, 1896 en 1898 verschijnen er boeken over het
leven van de Jakoeten, waarin ook over hun honden
wordt bericht.
In 1958 wordt de eerste rasstandaard geschreven, die
als uitgangspunt voor het ras dient. In 2005 publiceert
de Russische Kynologische Federatie – de Kennel
Club – een rasstandaard, die in 2019 door de FCI
wordt geaccepteerd. Deze rasstandaard is te lezen op:
www.fci.be/Nomenclature/Standards/365g05-en.pdf
En daarmee is de Yakutskaya Laika opgenomen in de
wereld die kynologie heet. ■

Jonge, aantrekkelijke Yakutskaya Laika.
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