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KÄYTTÖTARKOITUS:   Laumanvartijakoira, erinomainen vahtikoira. 
FCI:N LUOKITUS:   Ryhmä 2 Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja 

sveitsinpaimenkoirat  
alaryhmä 2.2 molossityyppiset  
Käyttökoetulosta ei vaadita. 

LYHYT HISTORIAOSUUS:  Tämä alkukantainen rotu on kotoisin Karpaattien 
vuoristosta (Romaniasta ja Serbiasta) sekä Tonavan eteläpuolisilta Bulgarian 
alueilta. Tämäntyyppisiä koiria kasvatettiin erityisesti koillisessa Romaniassa 
Bukovinan maakunnassa sekä Tonavan eteläpuolella Serbiassa, missä 
lammaspaimenet ovat ammoisista ajoista asti vaeltaneet laumojensa kanssa 
vuodenaikojen mukaan. Tietoinen jalostusvalinta on johtanut nykyiseen tyyppiin. 
Syntyalueellaan rotua käytetään menestyksellisesti sekä lammas- ja karjalaumojen 
suojelijana että omistajansa kodin vahtina. 
YLEISVAIKUTELMA:  Kookas, vaikuttava, itsevarma ja ylväs. Sukupuolileima 
on selvä. 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:  Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta 
suurempi. Kuono-osa ja kallo-osa ovat yhtä pitkät. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Tasapainoinen, rauhallinen, uskollinen ja 
lapsirakas. Erittäin hyvä laumanvartija, rohkea ja todellinen taistelija kohdatessaan 
petoeläimiä (karhu, susi, ilves). Haukku on voimakas, ja vieraiden tai eläinten 
lähestyessä se on hyvin matala ja kuuluva. Yöaikaan koira partioi vartioitavan 
eläinlauman tai omistajansa asumuksen ympärillä. 
 
PÄÄ:  Voimakas mutta ei raskas, asennoltaan hieman selkälinjan yläpuolella.  
Kallo: Kohtuullisen leveä, hieman holvautunut. Kallo-osan ja kuono-osan ylälinjat 
ovat hieman erisuuntaiset. Edestä katsottuna kallo on hieman holvautunut, sivusta 
katsoen lähes litteä. Kallo-osan leveys uroksilla 16–18 cm, nartuilla 15–17 cm. 
Kulmakaaret ovat kohtuullisesti kehittyneet, niskakyhmy heikosti havaittava. 
Otsapenger: Hieman erottuva. 
Kirsu: Suuri, musta, hyvin kehittynyt. 
Kuono: Tylppä ja samanpituinen kallo-osan kanssa; hyvin kehittynyt, kapenee 
vähitellen kohti kirsua mutta ei koskaan suippo. Vahvat leuat. 
Huulet: Paksut ja tiiviit, voimakas pigmentti. 
Leuat / hampaat: Voimakkaat leuat. Täysilukuinen, vahva, terve hampaisto, 
valkoiset hampaat. Leikkaava purenta, tasapurenta sallitaan. 
Posket: Eivät ulkonevat. 
Silmät: Pienet suhteessa päähän, mantelinmuotoiset ja asennoltaan vinot; ruskeat 
tai vaaleahkot mutta eivät koskaan keltaiset. Silmäluomet hyvin pigmentoituneet. 
Korvat: Melko korkealle kiinnittyneet, V-muotoiset ja kärjestään hieman 
pyöristyneet; riippuvat ja tiiviisti poskenmyötäiset. Korvien typistäminen on 
kielletty.  
KAULA:  Keskipitkä, leveä ja voimakas, ei löysää kaulanahkaa. 
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RUNKO:  Vahva. 
Ylälinja: Vaakasuora. 
Säkä: Hieman erottuva. 
Selkä: Vahva ja lihaksikas. 
Lanne: Lihaksikas ja voimakas. 
Lantio: Lihaksikas ja hännän tyveä kohti kohtuullisesti laskeva. 
Rintakehä: Leveä ja syvä, kyynärpäihin asti ulottuva. Hyvin kaareutuneet 
kylkiluut. 
Alalinja: Hieman nouseva. 
 
HÄNTÄ:  Korkealle kiinnittynyt. Levossa riippuva, ulottuu kintereeseen tai sen 
alapuolelle. Liikkeessä tai koiran ollessa tarkkaavainen häntä kohoaa ylälinjan 
tasolle tai hieman sen yläpuolelle hieman ylöspäin kaartuvana, mutta se ei koskaan 
kierry selän päälle. Hännän typistäminen on kielletty. 
 
RAAJAT:  Edestä ja sivusta katsoen pystysuorat. 
ETURAAJAT: 
Yleisvaikutelma: Edestä ja sivusta katsoen pystysuorat. 
Lavat: Pitkät, viistot, lihaksikkaat ja tiiviisti rungonmyötäiset. Lapaluun ja 
olkavarren välinen kulma on noin 100–110°.  
Olkavarret: Kohtuullisen pitkät, lihaksikkaat. 
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset, vapaasti liikkuvat. 
Kyynärvarret: Voimakkaat, eivät liian pitkät. 
Välikämmenet: Vahvat ranteet; välikämmen lyhyt ja hieman viisto. 
Etukäpälät: Soikeat, tiiviit ja suuret, varpaat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. 
Kynnet mustat tai tuhkanharmaat. 
TAKARAAJAT : 
Yleisvaikutelma: Lihaksikkaat ja voimakkaat, asennoltaan normaalit. 
Reidet: Keskipitkät, leveät ja hyvin lihaksikkaat. 
Polvet: Polvikulma noin 110°. 
Sääret: Keskipitkät, lihaksikkaat. 
Kintereet: Sivulta katsottuna leveät, kohtuullisesti kulmautuneet. Takaa katsoen 
pystysuorat. 
Välijalat: Voimakkaat ja pystysuorat. Kannukset sallitaan. 
Takakäpälät: Soikeat, tiiviit ja vahvat. Kynnet mustat tai tuhkanharmaat. 
 
LIIKKEET:  Tasapainoiset ja joustavat, säännölliset ja vaivattomat. Toivottu 
askellaji on ravi. Ristiin astuminen on virhe. 
 
NAHKA: Paksu ja tiivis, tumman tuhkanharmaa pigmentti. 
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KARVAPEITE  
KARVA: Päässä ja raajojen etupuolella lyhyttä, rungossa runsasta ja pitkää (6–9 
cm), rungonmyötäistä, suoraa ja karheaa. Pohjavilla on lyhyempää, hyvin tiheää ja 
runsasta, väriltään vaaleampaa. Kaulassa karva on selvästi pitempää muodostaen 
kauluksen; eturaajojen takaosassa karva muodostaa hapsut ja reiden takaosassa 
pitempi karva muodostaa ”housut”. Häntä on tuuhea. 
VÄRI:  
Tyypillinen väri: Turkin pääväri on puhtaan valkoinen tai kellertävä, jossa on 
selvärajaisia harmaita, mustia tai punaruskealla sävyttyneitä läiskiä. Raajoissa voi 
esiintyä mustia tai harmaita pilkkuja. Juovikkaat läiskät eivät ole toivottuja. 
Yksiväriset: Yksiväriset (laikuttomat) yksilöt hyväksytään mutta yksivärisyys ei 
ole toivottavaa. Värinä valkoinen, kellertävä, tuhkanharmaa tai musta. 
 
KOKO JA PAINO  
Säkäkorkeus: Uroksilla 68–78 cm., ihanne 71–75 cm.  Nartuilla 64–72 cm, ihanne 
66–68 cm. Säkäkorkeuden alitus 4 cm:llä sallitaan. 
Paino: Suhteessa säkäkorkeuteen. 
 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi 
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja 
hyvinvointiin. 
• Liian kevyt tai raskas 
• Epäselvä sukupuolileima 
• Minkä tahansa muun kuin P1-hampaan puuttuminen 
• Typistetyt korvat tai häntä 
• Liika lihavuus tai laihuus 
• Virheellinen, liian lyhyt (alle 6 cm) tai liian pitkä (yli 9 cm) karva 
• Kauluksen tai raajojen hapsujen puuttuminen 
• Kiertyvä tai silmukkahäntä 
• Litteät varpaat, ulko- tai sisäkierteiset käpälät 
• Ulkokierteiset kyynärpäät 
• Raskaat liikkeet 
 
VAKAVAT VIRHEET:   
• Epätyypillinen ilme 
• Pyöreät, ulkonevat silmät 
• Pystyt korvat 
• Notko tai painunut selkä 
• Liian lyhyt karva 
• Kihara tai laadultaan virheellinen karva 
• Keltaiset silmät  
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• Keskenään eriväriset silmät 
• Pihtikinttuisuus 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:   
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus 
• Epätyypillisyys 
• Ylä- tai alapurenta 
• Etu- tai kulmahampaiden puuttuminen  
• Albinismi 
• Luonnontöpö tai normaalia lyhyempi häntä 
• Uroksilla säkäkorkeus alle 64 cm tai yli 82 cm 
• Nartuilla säkäkorkeus alle 60 cm tai yli 78 cm 
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin 
laskeutuneina kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. 
 


