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KÄYTTÖTARKOITUS: Kroatianpaimenkoira on monipuolinen rotu, jota voi-
daan käyttää niin karjan paimenena kuin vahti- ja seurakoirana. Vuosisadan kasva-
tustyö Kroatian itäisen Slavonian laakson maatiloilla on luonut rodun, joka sopeu-
tuu kaikenlaisiin olosuhteisiin.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsin-

paimenkoirat)
Alaryhmä 1 lammaskoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu on todennäköisesti kehittynyt vuosisatojen
aikana ns. suokoirasta (Canis familiaris palustris) Slavonian alueella Kroatian itä-
osassa. Vuonna 1719 piispa Petar Bakic esitti vuonna 1374 ilmestyneeseen käsikir-
joitukseen viitaten, että alueelle muuttaneet uudisasukkaat toivat rodun sinne mu-
kanaan. Prof. Stjepan Romic aloitti rodun systemaattisen jalostuksen v. 1935 ja se
esiteltiin ensimmäisen kerran julkisesti Zagrebissa, ensimmäisessä valtakunnalli-
sessa koiranäyttelyssä 29.-30.10.1949. Tri Otto Rohr laati ensimmäisen rotumääri-
telmän 1951, ja FCI julkisti sen 31.1.1969.

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, pystykorvatyyppinen, maatiaismainen
koira, jonka pään ilme muistuttaa kettua. Karvapeite ja väri ovat rodun erikoispiir-
teitä. Ryhdikäs, ketterä, vahva ja tiivis, ei koskaan karkea.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Runko on suorakaiteen muotoinen, koira on
korkeuttaan pitempi. Nartut voivat olla hieman pitempiä kuin urokset. Etäisyys
maasta kyynärpäähän on puolet säkäkorkeudesta. Kallo-osa on hieman kuono-osaa
pitempi.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa ja tasapainoinen, valppaasti ympäris-
töstään kiinnostunut ja omistajaansa kiintynyt. Ei koskaan vihainen tai hermostu-
nut. Luontainen taipumus karjan kanssa työskentelyyn. Tarkkaavainen, rohkea,
eloisa, kestävä, helposti koulutettava, kärsivällinen ja työssään tasapainoinen.

PÄÄ: Tylpän kiilan muotoinen, kallon ja kuonon linjat yhdensuuntaiset.
Kallo: Joka suunnasta nähtynä tasapainoisesti pyöristyvä, rodulle tyypillisesti soi-
kion muotoinen ja leveydeltään korkeintaan puolet pään koko pituudesta. Otsauur-
re on vähäinen, kulmakaaret eivät ole korostuneet. Vähäinen niskakyhmy.
Otsapenger: Kohtuullinen.
Kirsu: Kuononselän tasolla, ei laskeva eikä nouseva. Kirsun kärki on pyöristynyt ja
sieraimet avoimet mutta eivät korostuneet. Kirsu ja sierainten sisäpuoli täysin mus-
tat.
Kuono: Kapenee kiilamaisesti kohti kirsua. Kuononselkä on suora ja kallon kanssa
yhdensuuntainen. Alaleuka on voimakas ja hyvin kehittynyt.
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Huulet: Melko ohuet ja tiiviit, näkyvä limakalvo on musta. Suupielessä ei poimua.
Leuat / hampaat: Vahvat ja hyvin kehittyneet leuat, hampaat valkoiset ja tasaisesti
asettuneet. Leikkaava purenta, tasapurenta sallitaan. Hampaat ovat kohtisuorassa
leukoihin nähden. Täydellinen hampaisto (42) on toivottu, P1- ja M3-hampaiden
puuttumista ei huomioida, muut hammaspuutokset ei-toivottuja.
Posket: Kuivat, pyöristyvät ja lihaksikkaat mutta eivät kovin korostuneet.
Silmät: Keskikokoiset, soikeat, asettuneet 30–40 kulmaan. Eivät ulkonevat eivät-
kä syvällä sijaitsevat. Väri vaihtelee mustasta tumman pähkinänruskeaan. Silmä-
luomet ovat täysin mustapigmenttiset ja tiiviit ilman kiertymistä sisään- tai ulos-
päin. Ilme on älykäs, eloisa ja utelias.
Korvat: Kolmionmuotoiset ja kärjestään hieman pyöristyneet, päähän nähden so-
pusuhtaiset, asettuneet kuonon kärjestä silmän sisänurkan kautta kulkevalle linjalle.
Asennoltaan pystyt tai puolipystyt; puolipystyt korvat ovet tyvestään pystyt ja
kärkiosa (40 %) kääntyy alaspäin. Epäsymmetriset korvat ovat virhe, samoin peh-
meät korvat, korvien asennon tulee pysyä myös liikkeessä.

KAULA: Keskipitkä, lihaksikas, kuiva, päätä kohti kapeneva ja hyvin runkoon
liittyvä. Kaulan ylä- ja alalinja ovat suorat, kaulan asento 45 kulmassa vaakata-
soon nähden. Runsas kaulus saa varsinkin uroksilla kaulan näyttämään todellista
paksummalta.

RUNKO: Vahva, tasapainoinen mutta kuitenkin tyylikäs. Suorakaiteen muotoinen
eli rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi, uroksilla 8–10 % ja nartuilla
8–12 %.
Säkä: Hieman erottuva, kaula liittyy sulavasti runkoon.
Selkä: Vaakasuora ja lihaksikas, liikkeessä kiinteä.
Lanne: Lyhyt ja lihaksikas, tiivis, ylälinjassa liittymäkohta tuskin havaittava. Nar-
tuilla lanneosa on hieman pitempi kuin uroksilla.
Lantio: Lihaksikas, vahva, leveä, kevyesti pyöristyvä ja hieman viisto.
Rintakehä: Syvä, leveä, tilava mutta ei tynnyrimäinen, ulottuu kyynärpäihin. Hyvin
kaartuvat kylkiluut.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa hieman rintalastan takana.

HÄNTÄ: Jatkaa lantion linjaa. Tyvestään vahva ja kapenee vähitellen kärkeä koh-
ti, kohtuullisen korkealle kiinnittynyt. Alas vedettynä häntä ulottuu kintereeseen tai
2–3 cm sen alle. Levossa riippuva ja tavallisesti sapelin tai koukun muotoinen,
tarkkaavaisen koiran häntä nousee selkälinjan yläpuolelle joko sirppimäisesti tai
kiertyneenä, jolloin se voi koskettaa selkää. Häntä on runsaskarvainen. Myös syn-
nynnäinen hännättömyys tai lyhyt häntä hyväksytään.

RAAJAT
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ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Suhteelliset runkoon nähden. Etäisyys kyynärpäästä maahan on
noin puolet säkäkorkeudesta. Lihaksikkaat ja voimakasluustoiset mutta ei karkeat.
Eturaajat ovat pystysuorat ja yhdensuuntaiset. Lavan kärki ja kyynärpää ovat sa-
malla pystysuoralla linjalla.
Lavat: Keskipitkät, kärjestään pyöristyneet, tiiviit ja lihaksikkaat. Lapaluun ja
olkavarren välinen kulma on 90–110.
Olkavarret: Tiiviisti rungonmyötäiset, lihaksikkaat ja vahvat, vaakatasoon nähden
50 kulmassa, edestä katsottuna yhdensuuntaiset.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset
Kyynärvarret: Pystysuorat ja lihaksikkaat, edestä katsoen yhdensuuntaiset, vahva-
luustoiset ja sopusuhtaiset.
Ranteet: Jatkavat kyynärvarren pystysuoraan linjaa. Joustavat, herneluu erottuu
selvästi.
Välikämmenet: Lyhyet ja joustavat, edestä katsoen pystysuorat, sivusta katsoen
hieman viistot
Etukäpälät: Soikeat ja tiiviit. Hyvin kaartuvat varpaat. Kiinteät, joustavat, mustat
päkiät. Kynnet ovat vahvat, kaartuvat ja mustat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Vahvat mutta eivät liian järeät, liikkeessä joustavat, kohtuullisesti
kulmautuneet.
Reidet: Pitkät, leveät ja lihaksikkaat, reiden takaosa on hieman pyöristyvä.
Sääret: Lihaksikkaat, vaakatasoon nähden 55–60 kulmassa.
Kintereet: Vahvat, tiiviit, leveät ja yhdensuuntaiset.
Välijalat: Vahvat ja joustavat, maahan nähden 80–90 kulmassa.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät, mutta hieman pitemmät. Kiinteät, joustavat, mustat
päkiät. Kynnet ovat vahvat, kaartuvat ja mustat. Takaraajoissa voi olla yksin- tai
kaksinkertaiset kannukset.

LIIKKEET: Pitkä askel ja voimakas takaraajan työntö. Tasapainoiset, ei nykivät.
Liikkeessä selän tulee mieluiten pysyä vakaana. Raajat eivät astu ristiin eivätkä
nouse korkealle. Toivotuin liikemuoto on ravi, koska se on taloudellisin liikunta
karjan kanssa työskennellessä.

NAHKA: Päässä iho on tiivistä ja rypytöntä. Ohut, joustava nahka varsinkin kor-
vissa ja eturaajoissa. Rungossa nahka on tiivistä ja liuskekivenharmaata. Silmä-
luomet, kirsu, sierainten sisäpuoli, huulien näkyvä osa, päkiät, kynnet, peräaukon
alue ja nartuilla myös sukuelinten alue ovat mustapigmenttiset. Myös huulten sisä-
puolen ja ikenien tulee olla hyvin pigmentoituneet, mitä tummemmat sen parempi.
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KARVAPEITE
Karva: Runsasta, tiheää, säänkestävää eli ei villavaa eikä karkeaa. Kaksinkertainen
karva, jossa peitinkarva on laineikasta tai kiharaa ja 6–14 cm pitkää, harottavaa ja
joustavaa. Selällä ei ole jakausta.
Aluskarva on tiheää, tiivistä ja pehmeää, ja yhdessä peitinkarvan kanssa se suojaa
koiraa erinomaisesti. Pitempää karvaa on kaulassa (kaulus), selässä ja lantion pääl-
lä, kyljissä, eturaajojen takapuolella hapsuina, pakaroissa housuina ja hännässä,
ellei koira ole lyhythäntäinen. Karva on pisintä housujen alueella ja lähellä hännän-
tyveä. Alueella, missä otsan lyhyt karva vaihtuu kallon takaosan pitempään kar-
vaan, pituus on noin 3,5 cm.
Lyhyt karva on suoraa ja 1–1,7 cm pitkää, ja sitä on kuonossa, otsassa, korvissa,
silmien ympärillä, poskissa, eturaajojen etu- ja alaosassa. Takaraajoissa karva on
lyhyttä käpälissä ja raajan alaosassa kintereestä alaspäin. Nartun karva on yleensä
hieman lyhyempää eikä niin runsasta kuin uroksella.
Väri: Väri on musta. Muutama valkoinen karva tasaisesti jakautuneena sallitaan,
mikäli karvat ovat tuskin havaittavissa. Valkoiset raidat ja täysin valkoisella sekoit-
tunut karva rungossa tai raajoissa eivät ole sallittuja. Pieni valkoinen rintamerkki
(maks. 5 cm) hyväksytään, mitkään muut valkoiset merkit eivät ole sallittuja.
Aluskarva on täysin musta; karvanvaihdon aikana se usein muuttuu harmahtavaksi
tai joskus jopa ruskehtavaksi, mikä ei ole virhe.

KOKO: Urokset 45–50 cm
Nartut 43–48 cm.

Tyypiltään ja rakenteeltaan erinomaisilla yksilöillä sallitaan ± 3 cm poikkeama.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen sekä sen vaikutukseen koiran hyvinvointiin ja ter-
veyteen sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus.
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
• Kallo-osa kuonoa lyhyempi.
• Epätyypillisen lyhyt kuono-osa.
• Selvästi kyömy tai kovera kuononselkä.
• Löysät tai niukat huulet, jotka eivät peitä hampaita kun suu on kiinni.
• Puutteellinen kirsupigmentti (yli 20 %), paitsi mikäli kyseessä on työssä saa-

dusta vammasta johtuva tilapäinen tai pysyvä pigmenttivaurio.
• Ylä-, ala- tai vinopurenta.
• Silmien karsastus, siniset silmät.
• Osittainenkin pigmentin puutos silmäluomissa.
• Riippuvat korvat, merkit korvien asennon korjailusta.
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• Säkäkorkeuttaan lyhyempi runko.
• Matalaraajaisuus.
• Täysin pigmentoitumaton nahka.
• Alle 4 cm pituinen karva säkän kohdalla.
• Täysin suora tai hyvin villava karva; pitkä karva; kauttaaltaan huopaantunut

(nyörittynyt) karva.
• Valkoiset merkit muualla kuin rinnassa.
• Kauttaaltaan valkoisella sekoittunut karva rungossa ja raajoissa.
• Yli 8 cm kokoinen valkoinen rintalaikku.
• Säkäkorkeus ei rotumääritelmän antamissa rajoissa.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


