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(KOMONDOR)
Alkuperämaa: Unkari

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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Paimenkoira.
Ryhmä 1 lammas- ja karjakoirat (paitsi sveitsinpaimenkoirat)
Alaryhmä 1 lammaskoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.

HISTORIA: Komondor on aasialaista alkuperää oleva, nykyisen Unkarin alueelle
jo kauan sitten vakiintunut paimenkoirarotu. Sen alkuperäiset esivanhemmat tulivat
todennäköisesti vaeltavien, karjankasvatuksella elävien muinaisunkarilaisten paimentolaisten mukana Karpaattien keskustasangolle (nyk. Transilvania).
YLEISVAIKUTELMA: Suurikokoinen ja voimakasrakenteinen. Miellyttävä
ulkomuoto ja arvokas olemus herättävät katsojassa kunnioitusta ja mahdollisesti
myös pelkoa. Komondor ei ole luonteeltaan mielistelevä. Sen vankkaa runkoa
peittää huopaantunut, nyöriytynyt, kauttaaltaan runsas ja pitkä karvapeite. Sivulta
katsottuna runko muodostaa suorakulmion, joka poikkeaa hieman neliöstä. Runsaskarvainen pää on runkoa korkeammalla. Häntä riippuu alaspäin kärki lähes
vaakatasoon taipuneena. Karvapeite on norsunluunvärinen.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi; rintakehän syvyys noin puolet säkäkorkeudesta; kuono on hieman alle puolet pään koko pituudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Järkähtämättömän rohkea vartioidessaan ja
puolustaessaan huomaansa uskottuja karjalaumoja, sekä isäntänsä omaisuutta ja
kotia. Hyökkää äänettömästi ja rohkeasti. Pitää aluettaan omanaan eikä siedä siellä
ainuttakaan vierasta. Perusluonteeltaan epäluuloinen. Makaa päiväsaikaan mielellään siten, että pystyy valvomaan aluettaan, öisin on alati liikkeessä.
PÄÄ: Leveä ja sopusuhtainen runkoon nähden, edes runsas karvapeite ei saa sitä
näyttämään suhteettomalta.
KALLO-OSA: Holvautunut; kulmakaaret ovat hyvin kehittyneet.
OTSAPENGER: Hyvin kehittynyt, ei liian jyrkkä.
KIRSU: Suora, tylppäkärkinen ja musta.
KUONO-OSA: Ei suippo; kuononselkä on suora.
HUULET: Mustat, tiiviisti purentaa ja leukaluita myötäilevät. Suupieli on pykäläinen.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ovat erittäin lihaksikkaat, vahvat ja
voimakkaat. Säännöllinen ja täydellinen hammaskaavion mukainen leikkaava purenta.
POSKET: Leveät ja keskipitkät.
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SILMÄT: Tummanruskeat ja asennoltaan vaakasuorat. Silmäluomet ovat tiiviit ja
mustareunaiset.
KORVAT: Holvautuneeseen kalloon keskikorkealle kiinnittyneet, sileinä ja poskenmyötäisinä riippuvat, V:n tai U:n muotoiset. Korvat eivät kohoa edes koiran
ollessa tarkkaavainen tai sen hyökätessä.
KAULA: Erittäin lihaksikas, muodostaa vaakatasoon nähden 35:n kulman; mieluummin lyhyt kuin keskipitkä. Koiran ollessa rauhallinen kaula on asennoltaan
lähes selkälinjan tasossa. Ei löysää kaulanahkaa eikä harjaa.
RUNKO
YLÄLINJA: Ylälinjan muodostavat rungon osat ovat leveät ja erittäin lihaksikkaat.
SÄKÄ: Riittävän pitkä, etuosastaan korostunut.
SELKÄ: Lyhyt.
LANNE: Keskipitkä.
LANTIO: Leveä, keskipitkä ja hieman laskeva.
RINTAKEHÄ: Eturinta on leveä ja hyvin lihaksikas. Rintakehä on keskisyvä,
leveä ja pitkä.
ALALINJA: Hieman ylös vetäytynyt.
HÄNTÄ: Alaskiinnittynyt, selvästi riippuva; hännänpää on kaartunut hieman,
miltei vaakatasoon. On toivottavaa, että häntä ulottuu kintereisiin. Koiran ollessa
valppaana häntä kohoaa korkeintaan selkälinjan tasolle.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Pitkä nyöriturkki hankaloittaa huomattavasti raajojen
arvostelua. Eturaajat ovat pylväsmäiset, edestä ja sivulta katsottuna suorat, yhdensuuntaiset, pystyt ja tiiviisti rungon myötäiset. Eturinta on leveä, minkä johdosta
raajat ovat etäällä toisistaan, tanakat ja vapaasti liikkuvat. Luusto on vahva ja voimakas, nivelet suuret.
LAVAT: Lapaluut ovat kohtalaisen viistot. Lapaluiden päät sijaitsevat suoraan
rinnan syvimmän kohdan yläpuolella.
KÄPÄLÄT: Suuret ja vahvat, varpaat ovat tiiviisti yhdessä. Päkiät ovat liuskeenharmaat, paksut ja täyteläiset. Kynnet ovat harmaat.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat kohtuullisesti kulmautuneet, asennoltaan
runkoa tukevat sekä mieluiten leveät ja erittäin lihaksikkaat.
REIDET: Vahvalihaksiset ja täyteläiset.
KÄPÄLÄT: Etukäpäliä pitemmät, muutoin samanlaiset. Kannukset tulee poistaa.
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LIIKKEET: Keveät, vaivattomat ja arvokkaat. Askeleet ovat pitkät ja maatavoittavat.
IHO: Runsaspigmenttinen, liuskeenharmaa. On suotavaa, että myös ikenet ja kitalaki ovat tummapigmenttiset. Vaillinainen pigmentti ja vaaleanpunainen iho eivät
ole toivottuja.
KARVAPEITE
KARVA: Koko runko on pitkän karvan peittämä. Karvapeite muodostuu karheasta
peitinkarvasta ja hienolaatuisemmasta aluskarvasta. Peitinkarvan ja aluskarvan
välinen suhde määrää karvapeitteen tyypin. Perusvaatimus on takkuinen, huopaantumaan taipuvainen karva. Karvapeite voi olla myös kauttaaltaan tiheää, laineikasta ja nyöriytyvää. Pienet karvatupsut ovat hiukan tai eivät lainkaan huopaantuneita. Karva on pisintä lantiossa, lanneosassa ja reisien takaosassa (vähintään 20-27 cm). Selässä, rinnan sivuilla ja lapaluiden alueella se on keskipitkää
(15-22 cm), poskissa, kulmakaarissa, päälaella, korvissa, kaulassa ja raajoissa lyhyempää (10-18 cm) ja lyhintä (9-11 cm) huulissa ja raajojen alaosassa. Aukikammattu tai täysin hoitamaton karvapeite eivät ole toivottuja.
VÄRI: Norsunluunvärinen.
KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS:
PAINO:

Urokset vähintään 70 cm
Nartut vähintään 65 cm
Urokset 50-60 kg
Nartut 40-50 kg

Rodussa on vähän tyyppivirheitä ja se on erittäin yhtenäinen, sillä sitä on alusta
alkaen aina kasvatettu samaa käyttötarkoitusta varten.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
Erityisesti:
 puutteellinen pigmentti kirsussa, silmissä ja silmäluomissa
 löysät silmäluomet
 renkaaksi kiertyvä häntä.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 vihaisuus tai liiallinen arkuus
 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
 löysä tai huonolihaksinen rakenne
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sisään- tai ulospäin kiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium)
ylä-, ala- tai ristipurenta
pystyt, kevyet korvat
lyhyt häntä (ulottuu 3 cm kintereen yläpuolelle)
raskaat raajat ja virheelliset liikkeet
monivärinen tai muu kuin norsunluun värinen karvapeite
säkäkorkeuden alitus.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

