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KÄYTTÖTARKOITUS: Lampaiden vartiointiin käytetty koira. Aktiivinen rotu,
jota alun perin käytettiin lampaiden vartijana; kestävä käyttökoira, pystyy sietä-
mään äärimmäisen kuumia ja kylmiä ilmasto-olosuhteita.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja sveitsin

paimenkoirat
Alaryhmä 2.2 vuoristotyyppiset molossikoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Anatoliankoira on lammaspaimenen vahtikoira,
jonka alkuperä ulottuu kauas menneisyyteen. Rotu polveutuu todennäköisesti Me-
sopotamian alueen suurista metsästyskoirista. Se on aikojen kuluessa kehittynyt
toimimaan vaativissa olosuhteissa kuten alueen ilmasto (kuumat ja hyvin kuivat
kesät ja erittäin kylmät talvet), kansanryhmien eri elämäntavat (pysyvä asutus,
osittainen tai täysin paimentolainen elämäntapa) sekä työ, johon koiria käytettiin.
Koirat vartioivat laumoja niiden vaeltaessa pitkiä matkoja Anatolian ylätasangoilla
ja elivät ulkona kaikissa sääoloissa.
YLEISVAIKUTELMA: Suuri, korkeajalkainen, ryhdikäs, voimakasrakenteinen
koira, jolla on leveä, voimakas pää ja tiheä kaksinkertainen karva. Kookas ja kes-
tävä, pystyy liikkumaan hyvin nopeasti.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Kuono-osa hieman kallo-osaa lyhyempi.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Itsevarma ja rohkea mutta ei vihainen, luon-
teeltaan itsenäinen, hyvin älykäs ja koulutettavissa. Ylpeä ja itsevarma. Omistajiin-
sa kiintynyt ja uskollinen, mutta työskennellessään epäluuloinen vieraita kohtaan.
PÄÄ
Kallo: Suuri mutta suhteessa runkoon. Korvien välistä leveä, hieman holvautunut.
Täysikasvuisen uroksen pää on leveämpi kuin nartun.
Otsapenger: Vähäinen.
Kirsu: Musta, maksanvärisillä koirilla ruskea.
Kuono: Ylhäältä katsottuna lähes suorakaiteen muotoinen, tylppä, vain hieman
kirsua kohti kapeneva.
Huulet: Vain hieman riippuvat, mustareunaiset. Ylähuuli ei saa ulottua alaleuan
alapuolelle. Suupielet tiiviit.
Leuat / hampaat: Voimakkaat hampaat, täydellinen leikkaava purenta, ts. yläetu-
hampaat koskettavat tiiviisti alaetuhampaiden etupintaa, hampaat kohtisuorassa
leukoihin nähden. Täysi hampaisto.
Silmät: Melko pienet suhteessa pään kokoon, kaukana toisistaan. Tiiviit silmäluo-
met. Väriltään kullanruskeasta ruskeaan, turkin värin mukaan. Silmäluomet mustat,
paitsi maksanvärisillä.
Korvat: Keskikokoiset, kolmionmuotoiset, kärjistään pyöristyneet, riippuvat ja
etureunastaan poskenmyötäiset. Tarkkaavaisen koiran korvat kohoavat hieman.

KAULA: Hieman kaartuva, voimakas, lihaksikas, keskipituinen, melko paksu.
Hieman kaulanalusnahkaa.
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RUNKO: Voimakas, lihaksikas, kyljet eivät koskaan litteät.
Ylälinja: Vaakasuora, lanneosasta hieman kaartuva.
Selkä: Melko lyhyt suhteessa raajojen korkeuteen.
Lanne: Hieman kaartuva.
Rintakehä: Rintakehä ulottuu kyynärpäihin. Kylkiluut ovat hyvin kaareutuneet ja
rintakehä riittävän pitkä.
Alalinja ja vatsa: Selvästi kohoava.

HÄNTÄ: Pitkä, kintereeseen ulottuva ja melko korkealle kiinnittynyt. Koiran
ollessa rauhallinen häntä riippuu matalalla hieman kiertyvänä, tarkkaavaisen koiran
häntä nousee korkeammalle ja kiertyy selän päälle, erityisesti uroksilla.

RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eivät lähekkäin asettuneet; hyväluustoiset ja pitkät.
Lavat: Viistot ja lihaksikkaat.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset ja vapaasti liikkuvat.
Välikämmenet: Voimakkaat, sivusta katsoen hieman viistot.
Etukäpälät: Voimakkaat. Paksut päkiät ja hyvin kaartuvat varpaat. Lyhyet kynnet.
TAKARAAJAT
Yleisvaikutelma: Voimakkaat mutta ei liioitellun lihaksikkaat, takaa katsoen pysty-
suorat.
Reidet: Pitkät.
Polvet: Hyvä polvikulmaus.
Takakäpälät: Voimakkaat. Paksut päkiät ja hyvin kaartuvat varpaat. Lyhyet kynnet.

LIIKKEET: Käynnissä runko, pää ja kaula muodostavat vaakasuoran linjan. Liik-
keet ovat tasaiset, vaivattomat, voimakkaat ja pitkäaskeliset tehden vaanivan vai-
kutelman. Hitaassa vauhdissa peitsaaminen hyväksytään.

KARVAPEITE
Karva: Lyhyttä tai puolipitkää ja tiheää, tiheä aluskarva. Ilmaston mukaan karvan
pituudessa esiintyy huomattavaa vaihtelua. Karva on pitempää ja tiheämpää kau-
lassa, lavoissa ja reisissä. Karva on yleensä pitempää talvisin.
Väri: Kaikki värit sallitaan.

KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus: Urokset 74–81 cm, nartut 71–79 cm.
Paino: Aikuinen uros 50–65 kg, narttu 40–55 kg.
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VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.

VAKAVAT VIRHEET:
 Matalaraajaisuus, liian raskas ja kömpelö yleisvaikutelma; liian kevyt rakenne.

Vierastyyppisyys
 Litteä kallo
 Korkeat etuliikkeet, jäykät liikkeet, lyhyet sipsuttavat liikkeet
 Liian pitkä ja riippuva karva

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Ylä- tai alapurenta
 Liian lyhyt kuono (1/3 koko pään pituudesta)
 Hyvin lyhyt ja sileä karva, aluskarvan puuttuminen
 Ei käsiteltävissä näyttelykehässä

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

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


