Centraal Aziatische Ovcharka
Oorspronkelijk doel

Waakhond, maar ook jachthond.

Beknopte geschiedenis
De kenmerken van dit ras, dat zijn oorsprong heeft gevonden in de landen van Centraal Azië, hebben
zich kunnen ontwikkelen tijdens duizenden jaren van conditionering, voornamelijk dankzij een harde
natuurlijke selectie en vrijwel zonder invloed van de mens. Circa 4000 jaar geleden, volgden deze grote
zwaar gebouwde honden de Nomadische karavanen door dodelijke woestijnen, eindeloze steppes en
de hoge gebergtes van Centraal Azië. Historische voorwerpen, zoals oude gravures en tekeningen,
vertellen ons dat er tussen 1000 en 2000 jaar voor Christus al dogachtige honden waren te vinden, wijd
verspreid over heel Centraal Azië. Volgens overleveringen begin 19e eeuw, blijkt dat honden van dit
type werden gehouden in dorpen en steden, als waakhond maar bij gelegenheid ook als jachthond.
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de Centraal Aziatische Ovcharka omvatte het dorre land
en de steppes van het hedendaagse Kazakstan, Turkmenistan en Uzbekistan zowel als de bergen van
Tadzjikistan, Kirgyzstan, Afghanistan en Iran. Het meest fascinerende van dit ras is dat het door de
eeuwen heen vrijwel onveranderd is gebleven.
Vroeger

Nu

Er is geen oude foto ter beschikking,
we houden ons aanbevolen.

Foto: Alice van Kempen

Uiterlijk volgens rasstandaard (FCI-335)
De Centraal Aziaat is een fors gebouwde hond
met krachtige beenderen en spieren. De huid is
dik en iets elastisch. De huid op de hals en borst
is los en vormt meestal plooien. Het lichaam is
iets langer dan hoog (met name bij teven).

Oorspronkelijk doel in relatie tot het uiterlijk
Waakhond, maar ook jachthond. Sterk van bouw.

Huidig uiterlijk
Vrijwel onveranderd t.o.v. de oorspronkelijke honden.
Gedrag volgens rasstandaard
Het karakter van de Centraal Aziaat laat zich
omschrijven als waaks, eigenzinnig, zelfstandig
en dominant. Hij is terughoudend tegenover
vreemden. Zijn langdurige relatie met de mens
maakte hem tot een intuïtief en intelligent dier,
dat zich niet laat misleiden.

Oorspronkelijk doel in relatie met gedrag
Waakhond met een natuurlijke terughoudendheid
t.o.v. vreemden. Geen hond voor iedereen.

Huidig gedrag
--Gezondheid *1
Zoals bij ieder levend wezen komen er bij de hond ziektes voor, de vereniging verplicht de controle op
HD en beveelt de controle op ED aan.
Overige/Aandachtspunten
--*1 Deze opsomming is niet volledig. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.licg.nl waar alle voorkomende ziekten
en erfelijke afwijkingen zijn opgenomen en kort beschreven. Het LICG is een onafhankelijke organisatie over het verantwoord
kopen en houden van huisdieren.
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