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TORNJAK 1/5
(TORNJAK)
Alkuperämaa: Bosnia-Herzegovina ja Kroatia

KÄYTTÖTARKOITUS: Pihapiirin- ja laumanvartija.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 pinserit, snautserit, molossityyppiset

ja sveitsinpaimenkoirat.
Alaryhmä 2.2 vuoristotyyppiset molossit.
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Lähes sukupuuttoon kuolleet, perimältään yhtenäi-
set, alkuperäiset vanhat paimenkoirat ovat olleet kantakoirina tornjakrotua uudel-
leen kehitettäessä. Alkuperäisen kannan koiria oli levinnyt Bosnia- Herzegovinan ja
Kroatian vuoristoalueille ja niitä ympäröiviin laaksoihin.
Tärkeimmät historialliset vuosiluvut ovat 1067 ja 1374. Näiltä ajoilta olevissa asia-
kirjoissa mainitaan ensimmäisen kerran bosniaherzegovinalais-kroatialainen rotu.
Tutkimukset rodun varhaisista ja myöhemmistä vaiheista sekä sittemmin sen järjes-
telmällinen pelastaminen sukupuuttoon kuolemiselta alkoivat samanaikaisesti Kroa-
tiassa ja Bosnia-Herzegovinassa vuoden 1972 aikoihin. Rodun järjestelmällinen
jalostus alkoi vuonna 1978. Nykyisin rodun kanta koostuu puhdasrotuisista yksi-
löistä, joita on valikoitu useiden sukupolvien ajan kaikkialta Bosnia-
Herzegovinasta ja Kroatiasta.
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YLEISVAIKUTELMA: Tornjak on suurikokoinen, voimakas, sopusuhtainen ja
ketterä koira. Runko on lähes neliömäinen. Luusto ei ole kevyt, mutta ei myöskään
raskas eikä karkea. Koira on vahva, tasapainoinen ja sopusuhtainen sekä seistessään
että liikkuessaan. Karvapeite on pitkä ja paksu.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Runko on lähes neliömäinen. Rungon pituus
on korkeintaan 8 % säkäkorkeutta suurempi. Kallo-osa ja kuono-osa ovat yhtä
pitkät.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Tornjak on vakaa, ystävällinen, rohkea,
tottelevainen ja älykäs, erittäin arvonsa tunteva ja itsevarma. Se suojelee kiihkeästi
sen vartioitavaksi uskottua omaisuutta. Se on lahjomaton ja epäluuloinen vieraita
kohtaan. Se on isännälleen uskollinen ja hyvin rauhallinen hänen seurassaan. Torn-
jak kiintyy voimakkaasti oman perhepiirinsä jäseniin. Se oppii nopeasti, muistaa
oppimansa pitkään ja suorittaa mielellään sille annetut tehtävät. Se on helppo kou-
luttaa.

PÄÄ: Pitkänomainen. Kallo-osan ja kuono-osan suhde on 1 : 1.
Kallo: Kallon ja kuonon ylälinjat ovat eriävät. Kulmakaaret ovat hieman erottuvat.
Kallon takaosa on pitkänomainen, silti kohtuullisen leveä. Kulmakaarten ja niska-
kyhmyn välinen alue on tasainen. Niskakyhmy on vain hieman erottuva.
Otsapenger: Hieman havaittava.
Kirsu: Suuri; sieraimet ovat riittävän suuret. Kirsun pigmentti on tumma ja sopu-
soinnussa karvapeitteen värin kanssa. Pigmentittömyys ei ole sallittua.
Kuono: Suorakaiteen muotoinen. Kuononselkä on täysin suora.
Huulet: Tiiviisti sulkeutuvat ja tummapigmenttiset.
Leuat / hampaat: Leuat ovat hyvin pitkät ja vahvat. Täydellinen leikkaava purenta,
täysi hampaisto.
Silmät: Mantelinmuotoiset ja tummat. Silmäluomet ovat tiiviit ja reunoiltaan tum-
mapigmenttiset.
Korvat: Keskikokoiset, kolmiomaiset, laskostuneet ja riippuvat, melko ylös kiinnit-
tyneet ja poskenmyötäiset. Karvapeite on korvissa lyhyempää kuin muualla.

KAULA: Keskipitkä, vahva ja melko matala-asentoinen. Kaulanahka on tiivis.
Pitkä ja tuuhea karvapeite muodostaa harjan.

RUNKO
Säkä: Kohtuullisen kehittynyt.
Selkä: Lyhyt, kiinteä, kohtuullisen leveä ja suora.
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Lanne: Rintakehän ja lantion välinen yhtymäkohta on lyhyt ja kohtuullisen leveä,
nartuilla lanne on hieman pitempi.
Lantio: Keskipitkä, leveä ja hieman viisto.
Rintakehä: Hyvin tilava, syvä, leveä ja muodoltaan soikea, ei koskaan tynnyrimäi-
nen. Rintakehän syvin kohta ulottuu vähintään kyynärpäiden tasolle. Eturinta on
täyteläinen, rintalastan pää on kohtuullisen erottuva.
Alalinja: Vatsa on lihaksikas. Vatsaviiva ei ole ylösvetäytynyt, vaan kohoaa loivasti
rintalastan loppupäästä kohti takaosaa.

HÄNTÄ: Pitkä, keskikorkealle kiinnittynyt ja hyvin liikkuva. Koiran ollessa rau-
hallinen häntä riippuu, liikkeessä se nousee aina selkälinjaa korkeammalle, mikä on
rodun erityispiirre. Hännässä on tuuhea karvapeite, joka muodostaa selvän
puuhkan.

RAAJAT: Vahvat ja hyvin kulmautuneet.
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat hyvin kehittyneet, vahvaluustoiset ja kiinteälihaksi-
set. Koiran seistessä ne ovat yhdensuuntaiset ja pystysuorat.
Lavat: Keskipitkät ja viistot. Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on noin 120°.
Olkavarret: Lihaksikkaat, vahvat ja suunnilleen lapojen mittaiset.
Kyynärpäät: Kohtalaisen tiiviisti rungon myötäiset.
Kyynärvarret: Vahvaluustoiset, vahvalihaksiset ja pystysuorat.
Välikämmenet: Hieman viistot.
Etukäpälät: Varpaat ovat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Kynnet ovat pigmentoi-
tuneet, tumma pigmentti on toivottaa. Päkiät ovat kestävät, lujat ja kiinteät, tumma
pigmentti on toivottava. Etukäpälät ovat takakäpäliä suuremmat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat vahvat ja yhdensuuntaiset. Koiran seistessä taka-
raajat ovat pystysuorat ja riittävästi kulmautuneet.
Reidet: Leveät, vahvat ja lihaksikkaat.
Polvet: Hyvä polvikulmaus.
Sääret: Lihaksikkaat, vahvat, leveät ja reisien pituiset.
Kintereet: Vakaat ja melko korkeat.
Välijalat: Vahvat. Koiralla voi olla kannukset.
Takakäpälät: Varpaat ovat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Kynnet ovat pigmentoi-
tuneet, tumma pigmentti on toivottav. Päkiät ovat kestävät, lujat ja kiinteät, tumma
pigmentti on toivottava.
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LIIKKEET: Tornjak on ravaaja. Liikkeet ovat tasapainoiset, säännölliset, jousta-
vat ja pitkäaskeliset. Takaraajan työntö on voimakas. Koiran liikkuessa selkälinja
pysyy vakaana.

NAHKA: Paksu ja kauttaaltaan rungonmyötäinen.

KARVAPEITE
Karva: Tornjak on pitkäkarvainen koira, jolla on lyhyttä karvaa naamassa ja raa-
joissa. Peitinkarva on pitkää, paksua, karheaa ja suoraa. Se on erityisen pitkää lan-
tion päällä; lavoissa ja selässä se voi olla myös hieman laineikasta. Kuonossa ja
kallossa korviin asti, korvissa, raajojen etuosassa ja käpälissä karva on lyhyttä.
Karva on erityisen tuuheaa kaulassa (harja) sekä tuuheaa ja pitkää reisissä (housut).
Karva muodostaa kyynärvarsiin hapsut.
Vahvakarvaisilla koirilla karva on erityisen tuuheaa välijalkojen takaosassa. Hän-
nän karvapeite on runsas ja tuuhea. Talvella aluskarva on pitkää, hyvin tiheää ja
miellyttävän villavaa. Karvapeite on paksu ja tiheä, eikä se saa muodostaa selkään
jakausta.
Väri: Tornjak on kirjava koira, jossa selvästi erottuvat pohjaväristä poikkeavat,
yksiväriset merkit.
Pohjaväri on tavallisesti valkoinen. Joillakin yksilöillä voi olla musta mantteli,
valkoista väriä on useimmiten kaulan ympärillä, päässä ja raajoissa. Koiran väri
saattaa olla myös lähes valkoinen, jossa on vain pienet merkit.

KOKO
Säkäkorkeus: Urokset 65 – 70 cm, nartut 60 - 65 cm. Sallittu poikkeama ± 2 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvin-
vointiin.
 liian kevyt tai liian raskas luusto
 liian kevyt tai liian karkea pää
 korvien virheet (kiinnitys, pituus, karvoitus)
 tasapurenta
 kahden P2- tai P3-hampaan puuttuminen, useamman kuin kahden P1-hampaan

puuttuminen
 liian pitkä selkä, köyry tai painunut selkä
 selvä takakorkeus
 virheelliset kulmaukset
 sisään- tai ulospäin kiertyneet kyynärpäät
 selän päällä makaava tai niukkakarvainen häntä
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 riittämätön karvapeitteen pituus
 tumma maski
 heikot käpälät

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 vihaisuus tai liiallinen arkuus
 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 puuttellinen rotutyyppi
 puutteellinen sukupuolileima
 epänormaali silmien väri tai muoto (herasilmä, ilkeä ilme, keskenään eriväriset

silmät)
 sisä- tai ulkokierteiset silmäluomet (entropium tai ektropium)
 ylä- tai alapurenta
 muiden kuin virheissä mainittujen hampaiden puuttuminen
 liian lyhyt karvapeite
 aluskarvan puuttuminen
 nikamavika hännässä tai hännättömyys
 yksivärisyys
 albinismi
 epätyypillisesti jakautuneet värit rungossa
 poikkeamat annetusta säkäkorkeudesta (sallittu poikkeama huomioiden)
 kosmeettinen käsittely tai jäljet kosmeettisesta tai kirurgisesta käsittelystä.

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

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä koiria, joilla on
rodulle tyypillinen rakenne.


