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Allmänt  

Namn:  Kavkazskaja Ovtjarka 

Grupp: 2, sektion 2,2 FCI 328 

Hemland: fd. Sovjetunionen/ Ryssland 

Användning: Herdehund 

Rasklubb: Ingår i Svenska Ovcharkaklubben  

Specialklubb: Svenska Bergs- och Herdehundsklubben 

 

Rasens Historia 

Rasen härstammar från Kaukasierna- Georgien- Azerbadjan som ligger mellan Svarta 

havet och Kaspiska havet. Invånarna i byarna levde i huvudsakligen på djurhållning. 

Rasen användes för att försvara djur & hem. Ett arbete som kräver stor skärpa, 

försvarslust, styrka och stort mod. Oftast samarbetade byarnas hundar om det kom 

rövarligor till häst genom att gemensamt dra ner ryttarna till marken. Trots detta så var 

hundarna byarnas kelgrisar. 

Hundarna var mycket anpassningsbara och anspråkslösa. Dom var även mycket 

misstänksamma och avvaktande mot främlingar. Benägna att anfalla direkt om fara 

hotade. Rasen var även psykiskt och fysiskt anpassade till det karja klimatet. 

Röda Armen tog tillvara på sina inhemska hundar. Hundarna användes som 

patrullerande vid murarna men även som frakthundar inom militären. Detta innebar att 

det avlades fram ännu hårdare och mer aggressiva hundar.  

Under 1940-talet samlade den då kände A.P Mazover in allt material han kunde om 

denna ras.  

I boken Sluzjebnaja Schaka som utkom 1952 (M. Gizselhoz litteratura) beskrevs då de 

olika typerna som förekom i de skilda landsdelarna.  

Detta innebar att det fanns 6 typer av denna ras allt berodde på var ifrån dom kom. 

1976 började med att avla på 2 av varianterna, man ville få en homogen ras.  

Trots detta finns det fortfarande olika typer, allt beror på var ifrån hunden kommer.  

Detta innebär att vi idag inte har en homogen ras. 

Rasen godkändes 1984 av FCI. 

 
 
 
 



Användningsområde 

Det är en vakt- och herdehund som ursprungligen användes för att vakta djur och hem. 

Den är ingen idealisk förstagångshund på grund av sina egenskaper. Den har stort behov 

av mänsklig kontakt och vill gärna vara med sin flock. 

 

Helhetsintryck 
Kavkazskaja ovtjarka skall vara harmoniskt och starkt byggd hund med mycket kraftig 

benstomme, med uttalad könsprägel och en kraftfull helhet i ett något rektangulärt 

format. Hanhunden skall vara kraftigare, med högre manke och ett större huvud än 

tiken. Hanhundar är också massivare, större och oftast även kortare i kroppen än tikar. 

Hos hanhundar med den längre pälsvarianten är manen betydligt mer uttalad. 

 

Uppförande och karaktär 
Rasen skall ha ett stabilt temperament, vara aktiv, självsäker, orädd och självständig. 

Rasen är trogen sin ägare och anses som en utmärkt vakthund. 

 

Det är ingen lämplig hund att ha i lägenhet eller i staden eftersom den kräver mycket 

vistelse utomhus 

 

Rasen i Sverige 

1994 kom rasen till Sverige. 

Sven-Erik Johnsson tog då in syskonen Satankuckoi Javor & Jura från Ungern 

Året där på 1995 tog Rene Evinen in Blydesiree från Estland. 

Första kullen i Sverige såg dagens ljus i december 1995. 

Rasen utanför Sverige 

Rasen finns idag i hela Europa, USA & Kina. 

Idag finns rasen i 3 hårlags varianter -Lång, mellan och korthårig & oftast kan du se 2 

typer av den, en bergsvariant och en stäppvariant. 

Bergsvarianten är då den grövre, oftast med långpäls 

Stäppvarianten är mera högbent, lättare byggnad och med kortare päls. 

FCI rasstandard grundar sig på de transkaukasiska hundarnas utseende-kortare, lättare 

typ, längre ben, högre mankhöjd och kortare päls. 

 

Nulägesbeskrivning 

I Sverige finns idag c:a 200 hundar inkluderat oregistrerade hundar, av dessa är ca 80-

90 registrerade i SKK. De oregistrerade är hundar som fötts upp av minkfarmare och 

vaktbolag. 

Rasen ökar inte i population som det ser ut nu. Rasen har haft ett minskat intresse och 

inga nya uppfödare har startat upp någon verksamhet. Svenska Ovcharkaklubben har 

som mål att utveckla rasen i en positiv riktning, både fysiskt och mentalt.  Med tanke på 

den låga populationen av registrerade hundar i Sverige är det viktigt med ett samarbete 

dels mellan uppfödarna i Sverige och Norden, men även med övriga Europa. 



Under de senaste åren har uppfödare i Sverige importerat, hyrt eller lånat hundar till 

avel från flera länder. Det här avelsarbetet har gynnat rasens genetiska utveckling i 

Sverige och är en bra grund för fortsatt gott avelsarbete. För närvarande finns det olika 

avelslinjer i Sverige och det är oerhört viktigt att vi tar tillvara dessa för framtiden.  

Det antal oregistrerade Kaukasiska Ovtjarkor som finns i Sverige är en dold resurs där 

man inte vet exakt hur många som finns. I jordbruksverkets register finns över 200 

hundar registrerade. Det har importerats många hundar från utlandet även inom denna 

grupp. 

 Antalet registrerade hundar 

  Antal reg/år    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2003    2004    2005  

Tikar (varav importer)      4     3     4     1     15     8     7     7 (1)    4  

Hanar (varav importer)      2     1     7     1     14     9     3     5 (1)    7  

Totalt      6     4     11     2     29     17     10     12 (2)    11  

          
  Antal reg/år    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013  

 Tikar (varav importer)      8 (2)    8 (2)    9 (5)    7 (1)    3 (3)    9 (1)    6     4 (1) 

 Hanar (varav importer)      5 (2)    15 (4)    5 (1)    8     0     9 (1)    4     6 (1) 

 
Totalt      13 (4)    23 (6)    14 (6)    15 (1)    3 (3)    18 (2)    10     10 (2) 

 
 

 
Importer kan visas fr.o.m. 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Djur använda i avel 
 

 

 

  

 

 

  

Kullstorlek 

 

 

 

Inavelgrad 

 

Mål: 

Ett långsiktigt mål för rasen i Sverige är att bygga upp en frisk och sund population 

baserad på flera olika linjer med ej närbesläktade hundar. 

Strategier 

Import av för avel lämpliga hundar för nya blodslinjer. 

Användande av utländska hanhundar på våra tikar. 

 



Hälsa 

Kaukasisk Ovtjarka är en ras som drabbas av ett relativt få antal sjukdomar som är 

genetiskt betingade. Hundarna är långlivade och blir i regel 10-14 år gamla. Det 

övergripande målet för rasen är att genom ett målmedvetet, långsiktigt och hållbart 

avelsarbete utveckla och vårda rasen på ett sådant sätt att hundens hälsa och 

välbefinnande sätts i fokus och prioriteras. Svenska Ovcharkaklubben har tagit fram en 

hälsoenkät som kommer att användas för att kartlägga de sjukdomar som finns. 

Höftledsdysplasi (HD) och armbågsledsdysplasi (ED) förekommer.  

Rasen lever länge, upp till 10–14 år är inte ovanligt. 

 

Höftledsdysplasi (HD) 

 
  1998 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

HD grad A 1 3 1   2 4     2 2     

HD grad B   2   1 2 2     2 2     

HD grad C     1           1   1   

HD grad D             1 1 1   1 1 

HD grad E   1                     

Totalt antal                         

undersökta   
1 6 2 1 4 6 1 1 6 4 2 1 

Snittålder för                      

undersökning 

(månader)   

29 29 41 19 28 25 23 12 22 16 16 13 

Antal födda 24 16 4 1 9 10 9 17 8 14 6 10 

 
Föräldradjur Kullar födda               

  Kombinationer   1995   1998   1999   2002   2003   2004   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013 

HD grad A HD grad B             1          1    1                      

HD grad A HD grad C                                  1       1    1    

HD grad A HD grad 1                1    1                            

HD grad B HD grad B                                  1       1       1 

HD grad B HD grad D                            1    1                

HD ua HD ua       2                                        

HD ua HD grad 1       1    1                                     

okänt HD grad A                            1          1          

okänt HD ua    1                                           

okänt okänt          1                                     

 

Armbågsledsdysplasi (ED) 
Diagnos 1995 1999 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ED ua (0) 2 1 1 2   1 2 2 1 1 

ED grad 1       1 1   2       

ED grad 2                     

ED grad 3                     

Totalt antal undersökta   2 1 1 3 1 1 4 2 1 1 

Snittålder för undersökning                  

(månader)   
17 23 27 21 23 12 24 19 18 13 

Antal födda 10 16 9 10 9 17 8 14 6 10 

 



Mål:  

Att alla individer HD samt ED röntgas  

Strategier: 

Förankra målet på uppfödarmöten. 

Uppmuntra ägare av att frivilligt röntga sina hundar, även om de inte ska gå i avel. 

 

Egenskaper / Mentalitet  
Rasen har en utpräglad försvarsinstinkt och har en tendens att bli enmanshund, men 

försvarar hela sin flock. Rasen är mentalt och fysiskt stark och tålig, och snäll mot den 

egna flocken. Däremot kan den vara misstänksam och avvaktande mot främmande 

människor och kräver därför tidig socialisering. De hundar som visats på MH test och 

utställningar har inte visat någon reservation eller misstänksamhet, utan begreppet kan 

härledas från äldre skrivningar. Rasens starka vaktinstinkt och självständighet gör att 

den lämpar sig bäst hos en ansvarsfull person med kunskap och tidigare hunderfarenhet.  

Den är ingen idealisk förstagångshund på grund av sina egenskaper och de flesta hundar 

som säljs lever som gårdshundar eller sällskapshundar, även om den inte är en utpräglad 

sällskapshund. 

Raser som genom sitt ursprungliga användningsområde kan förväntas ha t ex stark 

vaktinstinkt och/eller stor misstänksamhet mot främmande personer medför ett särskilt 

ansvar för såväl uppfödare som hundägare. SKK & SBHK anser därför att individer av 

dessa raser bör genomgå Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH, 

alternativt Mentalbeskrivning hund, MH. Hundarnas resultat registreras och redovisas 

officiellt och bör utgöra ett underlag i avelsarbetet. 

MH 

Sammanställning per år   2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013  

Antal födda 9 17 8 14 6 10 10 8 

Känd mental status 1 1 2 1 - 1 - - 

  varav - hanar - - 1 1 - - - - 

           - tikar 1 1 1 - - 1 - - 

Beskrivaren avbryter - 1 - - - - - - 

Ägaren avbryter - - - - - - - - 

Oacceptabelt beteende - 1 - - - - - - 

Ägaren avstår skott - - - - - - - - 

Avsteg från avreaktion - - - - - - - - 

 

Mål: Att få uppfödarna/hundägarna genomföra BPH/MH. 

Strategier: Nå målet genom information och personliga inbjudningar till beskrivningar. 

 

 



Exteriör 

 

Storlek och utseende 
Mankhöjd för hanar är minst 65 cm och för tikar minst 62 cm. Vikt är ca 45–85 kg. 

Pälsfärgen består av partier i olika nyanser av grått oftast i ljusa skiftningar som har en 

tendens att övergå i rost, halmgult, vitt rödbrunt och brindle. Skäckig och mer eller 

mindre fläckig päls förekommer också 

Viktiga måttförhållanden 

Kroppslängden överstiger mankhöjden med 3-8 %. 

Frambenens längd förhåller sig ungefär som 50-52 % av mankhöjden. 

Huvudet längd i förhållande till nospartiet skall vara som 3:2. 

                                                                                                    

Rent allmänt kan det sägas att på grund av rasens låga population är det svårt att hitta en 

domare med erfarenhet av rasen. 

Finns 31 hundar som erhållit Svensk Utställnings Champion 2006-2013 

 

Övrigt 

Då Kavkazskaja Ovtjarka är i Sverige en mycket liten ras med mycket låg population, 

är det svårt att lägga fram mål och strategier och förankra dem hos ägare som finns i 

Sverige. Viktigaste målet i uppfödningen är att använda hundar med bästa möjliga 

mentalitet. 

Kennlar 

Kennelnamn med kull  

De La Garita 

Heart Of Champ's 

Enasjöns 

Laxtjärns 

 

Referenser 

Källa: Sven-Eric Jonssons översättning gjord 1996 från boken Sluzjebnaja 

Schaka”Tjänstehunden” 

Rasstandard: SKKs standardkommitté 2011 

Statistik: SKK Avelsdata,  SKK hunddata 

R.A.S är sammanställt av SBHK, därefter genomgånget av SOK styrelse 


