
\ZESTSIBIXRISK I-AJKA

(ZAPADNO-SIBIRS KAiA LAIKA)

Oprindelsesland: Rusland

Anvendelse: Alsidig jagthund.

Klassifikation: FCI Gruppe 5 (Spidshunde og racer af oprindelig type),
Sektion 2 (NordisKe jagthunde).
Med brugsprove.

Historie: Racen er udformet ved krydsning at nart beslagtede Lajka'er af Chanteisker og
Mansijaker-stammerne med de hunde, der blev brugt al russiske jagere i Nord-Ural
og Vestsiblrien. Foruden den hjemlige bestand i de egne, hvor der udoves jagt, er
racen vidt udbredt iden mellemste del af Rusland, hvor et stort antal af disse hunde
opdrattes i store kenneljoretagender. I en hel del jagtomrader findes der specielle
kenneler med opdrat af Vestsibirisk Lajka.

Helhedsindtryk: Middelstor, af stark og tor konstitution. Knoglebygningen er veludviklet, men hverken
massiv eller grov. Musklerne er sterke og veludviklede.

Proportioner: Kropsl@ngden udgor hos hanner 103-107% af skulderhojden, hos taver 104-108%.

Temperament: Ligevagtig, livlig.

Hoved: lkke stort,

Skal le: Af form som en l igebenet trekant.

Stop: Gradvis overgang fra skalle til neseparti, neesten umarkelig.

Neseoart i :  Langt og t i lspidset. Laberne er lsrre og tatsluttende.

FCI Standard

1 9 . 0 8 . 1 9 9 6

B id :

Aine:

@rer:

Hals:

Krop:

Bug:

Hale:

Nr 306

(oRG 03.06.1 980)

Manke: Meget fremtraedende.

Ryo: Stark og l ige.

Land:  Kor t  og smid ig.

Kryds: Bredt og muskulost, svagt faldende.

Bryst: Veludviklet.

Hvide og store tender; saksebid.

Ovale, skratstil lede, msrke af farve.

Sta-orer, hojt  ansatte, spidse.

Muskulos og tor .

Let ootrukken.

Kraftigt oprullet. Baret over ryggen eller baglarene.
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Lemmer:

Forpart: Lange forben; muskulose, skratliggende skuldre. Mellemhanden ikke lang, let
skratstillet.

Bagpart: Muskulos og sterk, med veldefineret hasevinkel. Vildtklaer bu r vare fjernet.
(NBl Fjernelse af vildtklser er forbudt i Danmark).

Poter: Ovale og hvalvede, med tat sluttede taer.

Bevagelse: Typisk gangart: Kort trav afvekslende med galop.

Hud: Tyk, uden folder/rynker.

Pels:

Harlao: Dakpelsen er hard, underulden veludviklet. Dakpelsen er lige og grov. Pd grund af
den veludviklede, tatte underuld er dakpelsen noget udstaende og virker fyldig. Pa
hovedet, orerne og forsiden af benene er pelsen kort; pa manke, hals, skuldre og
bagsiden af benene er den lengere. Den danner et sk@g ved kindbenene, en krave
om halsen og lette frynser bag pa benene.

Farve: Hvid, peber/salt, rod og gra i alle nuancer. Sort pelsfarve er tilladt, ogsa flerfarvet med
aftegninger i de n@vnte farver.

Stsrrelse: Skulderhojde for hanner 54-60 cm, taver 52-58 cm.

Feil: Enhver atuigelse fra de foregdende punkter betragtes som en fejl, hvis betydning for
bedommelsen skal sta i noje torhold til afvigelsens omfang.

Bemark: Hanhunde skal have to normalt udviklede testikler i pungen.
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