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KÄYTTÖTARKOITUS: Karstin ylängöltä kotoisin oleva paimenkoira on erin-
omainen paimen ja hyvä vahti. Nykyisin karstinpaimenkoiraa käytetään useimmin
vahtina ja suojelukoirana; vaikka se viime aikoina on pääasiassa perhekoira, se
säilyy silti ensisijaisesti erinomaisena paimenkoirana.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 pinserit, snautserit, molossityyppiset ja sveitsin-

paimenkoirat.
Alaryhmä 2.2 vuoristotyyppiset molossit.
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Molossiryhmään kuuluva karstinpaimenkoira on
ollut rotuna olemassa useita vuosisatoja. Näitä koiria luultavasti kulki illyrialaisten
mukana heidän vaelluksellaan Istrian niemimaan ja Dalmatian saarien kautta Slo-
venian Karstin ylängölle. Rotu mainittiin kirjallisuudessa ensimmäistä kertaa
vuonna 1689 paroni Janez Vajkart Valvasorin kirjassa ”Carniolen herttuakunnan
loistokkuus”. Rotu ja sen rotumääritelmä hyväksyttiin virallisesti 2.6.1939 nimellä
illyrianpaimenkoira FCI:n yleiskokouksessa Tukholmassa. Rotumääritelmää täy-
dennettiin ja rotu hyväksyttiin uudelleen FCI:n yleiskokouksessa Bled-Sloveniassa.
Kuitenkin 16.3.1968 asti Karstin ylängön illyrianpaimenkoiralla oli sama nimi kuin
Sarplaninan ylängön paimenkoiralla. Koska kahdella rodulla oli sama nimi, Jugo-
slavian keskusliitto päätti nimetä Karstin alueen koiran karstinpaimenkoiraksi ja
toisen sarplaninaciksi. Siitä lähtien rodut ovat olleet täysin erilliset.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, tasapainoinen ja vankka; lihakset ovat
hyvin kehittyneet ja rakenne voimakas. Häntä ja korvat ovat riippuvat. Karvapeite
on raudanharmaa, pitkä ja runsas.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
• Rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on vähintään 9 : 8. Nartuilla runko on
hieman pitempi.
• Kallo (13 - 14 cm) on hieman pitempi kuin kuono (11 - 12 cm).
• Kallon leveys (13 - 14 cm) on sama kuin sen pituus.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Voimakasluonteinen ja kohtalaisen terävä,
rohkea ja urhea, ei herkkä puremaan; hyvin kiintynyt omistajaansa. Lahjomatto-
man hyvä vahti, varautunut vieraita kohtaan; miellyttävä seuralainen ja tottelevai-
nen säilyttäen silti itsenäisyytensä.
PÄÄ: Silmää miellyttävä silloin, kun se on suhteellisen suuri runkoon nähden, ei
kevyt eikä raskas. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat hieman erisuuntaiset. Ylhäältä
katsottuna pää on korvien kohdalta leveä ja kapenee vähitellen kirsua kohti, sivulta
katsottuna syvä ja kaareutunut. Pään pituus kuonon kärjestä niskakyhmyyn on 24 -
26 cm. Kallo on hieman kuonoa pitempi.
KALLO-OSA: Suhteellisen leveä ja kuiva, ei kovin lihaksikas, sivulta katsottuna
hieman kaareva, kauttaaltaan hieman pyöristynyt. Kallon leveys on korvien koh-
dalta sama kuin kallo-osan pituus. Otsauurre ja kulmakaaret ovat kohtalaisen sel-
vät, keskiharjanne on hieman kaareva. Niskakyhmy ei ole korostunut.
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OTSAPENGER: Vähäinen, ei jyrkkä.
KIRSU: Musta, leveä, hyvin kehittynyt ja hieman ulkoneva.
KUONO-OSA: Keskipitkä, tyvestä leveä ja syvä, vähitellen kärkeä kohti kapene-
va. Kuononselkä on suora ja leveä.
HUULET: Paksut, tiiviit ja tiiviisti sulkeutuvat, ei poimuja; musta pigmentti.
HAMPAAT / PURENTA: Täysi hampaisto; vahvat hampaat, erityisesti etuham-
paat. Leikkaava purenta.
POSKET: Sivuilta hieman ulkonevat; vahvat mutta eivät liioitellusti.
SILMÄT: Kohtuullisen kaukana toisistaan, eivät ulkonevat eivätkä syvällä sijait-
sevat, mantelinmuotoiset ja väriltään kastanjanruskeasta tummanruskeaan. Ilme on
vilpitön, rauhallinen ja itsevarma; mustapigmenttisten silmäluomien johdosta lähes
surumielinen.
KORVAT: Melko ylös kiinnittyneet, keskipitkät, korvien kärjet voivat ulottua
silmän ulkokulmaan. Korvat riippuvat poskenmyötäisinä ja V:n muotoisina; etu-
reunastaan hieman ulospäin kääntyneinä.
KAULA: Leveä, paksu ja lihaksikas, poikkileikkaukseltaan soikea. Niskalinja on
suora tai hieman kaartuva, kaulalinja suora. Kaula on keskipitkä (noin 25 cm),
leveästi lapoihin liittyvä ja vahvalihaksinen. Nahka on paksu ja tiivis, ei löysää
kaulanalusnahkaa. Kaulan karvapeite on paksu ja pitkä muodostaen kaulurin ja
tuuhean harjan, joka saa kaulan näyttämään todellista lyhyemmältä ja vahvemmal-
ta. Kaulan asento on ylväs ja hieman yläviisto.
RUNKO: Voimakas ja keskipitkä; rintakehä on pitkä.
YLÄLINJA: Vaakasuora tai hieman laskeva.
SÄKÄ: Pitkä, keskikorkea, kohtalaisen leveä ja sulavasti kaulaan liittyvä.
SELKÄ: Suora, keskipitkä, lihaksikas ja leveä.
LANNE: Melko lyhyt, hyvin lihaksikas ja leveä.
LANTIO: Keskipitkä, leveä ja hyvin lihaksikas; lantiolinja laskee hieman kohti
hännäntyveä.
RINTAKEHÄ: Hyvin kehittynyt ja syvä, tilava ja pitkä. Kylkiluut ovat leveät ja
kohtuullisen kaarevat. Eturinta on hyvin kehittynyt ja rintalastan kärki melko pyö-
ristynyt. Rintakehän pituus on 25 - 28 cm ja ympärysmitta 70 - 78 cm.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on hieman kohoava; vatsa on kiinteä, kupeet
lyhyet ja lievästi vetäytyneet.
HÄNTÄ: Sulavasti runkoon kiinnittynyt ja tyvestä leveä, normaaliasennossa sape-
lin muotoinen, kärjessä on usein loiva J-koukku. Häntä on keskipitkä ja vähintään
kintereisiin ulottuva. Hännän karvapeite on tuuhea ja pitkä, se ei muodosta
puuhkaa. Koiran ollessa valppaana tai liikkuessa häntä nousee selkälinjan tasolle
tai hieman sen yläpuolelle, levossa häntä on alhaalla.
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RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat edestä ja sivulta katsottuna suorat. Raajan
eri osat liittyvät toisiinsa hyvin harmonisesti.
LAVAT: Keskipitkät, leveät, viistot, lihaksikkaat ja tiiviisti runkoon liittyvät.
Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on lähes 90˚. 
OLKAVARRET: Suhteellisen pitkät ja lapoja viistommat, lihakset ovat vahvat.
Olkavarret ovat tiiviisti rintakehän myötäiset.
KYYNÄRPÄÄT: Olkavarren ja kyynärvarren välinen kulmaus ei saa olla liian
avoin. Kyynärpäät ovat tiiviisti rintakehän myötäiset ja rintalastan tasolla.
KYYNÄRVARRET: Riittävän pitkät, suorat, vahvaluiset ja lihaksikkaat.
RANTEET: Voimakkaat, sulavasti kyynärvarteen ja välikämmeneen liittyvät.
VÄLIKÄMMENET: Leveät, keskipitkät ja hieman viistot.
KÄPÄLÄT: Runkoon nähden sopusuhtaiset ja muodoltaan pyöreästä soikeaan.
Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kaarevat, kynnet tummat. Päkiät ovat riittävän
vahvat ja mustat tai tummapigmenttiset.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat tasapainoiset ja runkoon nähden sopu-
suhtaiset; takaa katsottuna suorat ja sivulta katsottuna riittävästi kulmautuneet.
REIDET: Lantion ja reiden välinen kulmaus on riittävän voimakas. Reidet ovat
pitkät, leveät, lihaksikkaat ja täyteläiset.
POLVET: Polvikulmaus on hieman avoin. Polvet ovat vahvat ja polvilumpiot
tiiviit.
SÄÄRET: Keskipitkät, viistot ja voimakkaat.
KINTEREET: Vahvat ja kulmauksiltaan kohtalaisen avoimet.
VÄLIJALAT: Vahvat, lyhyet ja suorat. Mahdolliset kannukset tulee poistaa.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Harmoniset, joustavat ja tasapainoiset. Koira liikkuu mieluiten rava-
ten. Kaunein liikuntamuoto on ravi, pitkäaskelinen laukka ei ole yhtä tyylikästä.
NAHKA: Paksu, kiinteä, joustava, tiivis, poimuton ja tummapigmenttinen. Huul-
ten reunat ja silmäluomet ovat mustapigmenttiset.
KARVAPEITE
KARVA: Tuuheaa, pitkää ja rungonmyötäistä, aluskarva on runsasta. Päässä,
korvien etureunassa ja raajojen etuosassa karva on lyhyttä. Korvien takaosassa
karva on pitempää ja pehmeämpää. Kaulan yläosassa karva on pitkää, jäykkää ja
hyvin tuuheaa muodostaen harjan, kaulan alaosassa pitempää ja pehmeämpää
muodostaen kauluksen, joka on leveämpi niskan tyvessä. Rungossa ja vatsassa
karva on pitkää, vatsapuolella ei niin jäykkää. Hännän karva on aina tuuheaa, ei
puuhkamaista. Eturaajojen takaosan pitkä karva on hyvin pehmeää muodostaen
hapsut. Takaraajojen takaosassa karva on vieläkin pitempää ja tuuheampaa muo-
dostaen housut. Sään kohdalla peitinkarva on vähintään 10 cm pitkää.
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VÄRI: Raudanharmaa, tumma sävy on toivotuin etenkin selässä. Vatsaa ja raajoja
kohti väri muuttuu vähitellen vaaleamman harmaaksi tai hiekanväriseksi. Raajojen
etuosassa on tummaa karvaa. Tumma maski ulottuu kuonosta koko päähän. Pään
takaosaa kehystää harmaa, hiekanvärinen tai vaaleankellanruskea hiilikkokarva.

KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 57 - 63 cm (ihanne 60 cm), nartut 54 - 60 cm (ihanne
57 cm) cm. 2 cm:n poikkeama sallitaan, mutta se laskee koiran laatua.
PAINO: Urokset 30 - 42 kg, nartut 25 - 37 kg.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.
• lievät rakennevirheet
• pienehkö, kapea, pitkä tai ei riittävän syvä pää
• olematon otsapenger
• korostuneet kulmakaaret
• liian täyteläiset tai liian sileät posket
• riittämättömästi kehittyneet leuat
• löysät huulet
• liian ylös tai hyvin alas kiinnittyneet korvat, eivät tarpeeksi poskenmyötäiset

korvat
• liian avoimet, liian vaaleat tai liian lähellä toisiaan olevat silmät
• löysä kaulanalusnahka
• painunut selkä, hieman kohoava tai luisu lantio
• kapea, matala tai tynnyrimäinen rintakehä, kapea eturinta
• liian lyhyt häntä
• muut kuin suora-asentoiset raajat, hajavarpaiset tai ns. jäniksenkäpälät
• poimuinen nahka tai vaalea pigmentti
• otsaryppyjen puuttuminen
• riittämätön kirsun, huulten reunojen ja silmäluomien pigmentti
• liian lyhyt karva
• pieni valkoinen rintamerkki; maskin puuttuminen

VAKAVAT VIRHEET:
• vakavat rakennevirheet
• neliömäinen rakenne
• liian kapea, liian kevyt tai liian raskas pää
• liian voimakas otsapenger
• liian suippo tai liian pitkä kuono
• tasapurenta, epätasainen etuhammasrivi
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• vaaleat silmät
• pystyt korvat
• notkoselkä, selvästi nouseva lantio
• korkkiruuvimainen tai ylös kiertynyt häntä
• töksähtävät etuliikkeet
• jäykät takaliikkeet
• pehmeä ja laineikas karvapeite
• riittämätön kirsun, huulten reunojen ja silmäluomien pigmentti; yli 2 cm leveä ja

10 cm pitkä valkoinen rintamerkki

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• voimakas epäsuhde rungon eri osien välillä
• annetun minimikoon alittava säkäkorkeus
• liian suuri pää suhteessa runkoon
• epätäydellinen purenta, ala- tai yläpurenta
• seistessä erityisen ahdasasentoiset tai länkisääriset raajat
• hyvin lyhyt tai töpöhäntä
• pigmentin puuttuminen kirsusta, huulten reunoista ja silmäluomista
• kaikki muut värit kuin harmaa, jonka tulee olla ainakin vaaleanharmaa; kaksi- tai

monivärisyys; selvärajaiset harmaan sävyerot. Yli 2 cm leveät tai yli 10 cm pitkät
valkoiset merkit rinnassa tai niskassa.

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

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


