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Alkuperämaa: Unkari 

Käyttötarkoitus: Paimenkoira.

Huomioitavaa: Komondor on paimenten koira 
joka on toiminut vartiokoirana, ennen kaik-
kea yöaikaan. Tämän vuoksi sen väri on aina 
luonnonvalkoinen, jotta se erottuisi pimeäs-
säkin. Se ei ole ajava tai karjaa kokoava koira 
vaan kuuluu suurten valkoisten vartiokoirien 
”klaaniin”

Historia: Komondor on aasialaista alkuperää 
oleva, nykyisen Unkarin alueelle jo kauan 
sitten vakiintunut paimenkoirarotu. Sen alku-
peräiset esivanhemmat tulivat todennäköisesti 
vaeltavien, karjankasvatuksella elävien mui-
naisunkarilaisten paimentolaisten mukana Kar-
paattien keskustasangolle (nyk. Transilvania).

Yleisvaikutelma: Suurikokoinen ja voimakas-
rakenteinen. Miellyttävä ulkomuoto ja arvokas 
olemus herättävät katsojassa kunnioitusta ja 
mahdollisesti myös pelkoa. Komondor ei ole 
luonteeltaan mielistelevä. Sen vankkaa runkoa 
peittää huopaantunut, nyöriytynyt, kauttaal-
taan runsas ja pitkä karvapeite. Sivulta kat-
sottuna runko muodostaa suorakulmion, joka 
poikkeaa hieman neliöstä. Runsaskarvainen 
pää on runkoa korkeammalla. Häntä riippuu 
alaspäin kärki lähes vaakatasoon taipuneena. 
Karvapeite on norsunluunvärinen.

Huomioitavaa: Komondor on suuri ja lihaksi-
kas

Tärkeitä mittasuhteita: Rungon pituus on 
hieman säkäkorkeutta suurempi; rintakehän 
syvyys noin puolet säkäkorkeudesta; kuono on 
hieman alle puolet pään koko pituudesta.



Eri ikäisiä komondoreja. 
Kuvista näkyy rakenteen ja turkin kehittyminen



Käyttäytyminen / luonne: Järkähtämättömän 
rohkea vartioidessaan ja puolustaessaan huo-
maansa uskottuja karjalaumoja, sekä isäntän-
sä omaisuutta ja kotia. Hyökkää äänettömästi 
ja rohkeasti. Pitää aluettaan omanaan eikä 
siedä siellä ainuttakaan vierasta. Perusluon-
teeltaan epäluuloinen. Makaa päiväsaikaan 
mielellään siten, että pystyy valvomaan aluet-
taan, öisin on alati liikkeessä.

Huomioitavaa:  Komondorin luonne on varau-
tunut, mutta sen on sallittava käsittely omis-
tajan avustuksella





Pää
Leveä ja sopusuhtainen runkoon nähden, edes 
runsas karvapeite ei saa sitä näyttämään suh-
teettomalta.

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 erit-
täin lihaksikkaat, vahvat ja voimakkaat. Sään-
nöllinen ja täydellinen hammaskaavion mukai-
nen leikkaava purenta.

Huomioitavaa: Hampaat ovat kookkaat, 
täysilukuiset ja tasaisessa rivissä. Puutokset 
luetaan virheiksi. Hampaiden tarkistus voi-
daan suorittaa omistajan avustuksella.

Posket: Leveät ja keskipitkät.

Huomioitavaa: Ylhäältä katsottuna komondo-
rin pää on ovaalin muotoinen, kaveten kuonoa 
kohti. Pään levein kohta, mitattuna korvien 
välistä, on yhtä leveä kun yläleuka. Kuono-osa 
on lyhyempi kun kallo-osa. Pään pituus on n. 
46% säkäkorkeudesta ja kuono-osan pituus on 
n. 40% pään kokonaispituudesta. Kuononsel-
kä on suora, leveä ja kirsun kohdalta tylppä.  
Hyväturkkisen komondorin pää näyttää sivus-
ta katsoen täysin pyöreältä, suhteessa pienel-
tä, verrattaessa koiran kokoon.
Koirat, joilla ei ole runsasta turkkia näyttä-
vät aivan erilaisilta, koska pään ääriviivat 
näkyvät. Narttujen pää on hieman pidempi ja 
kapeampi, kun taas uroksilla se on pyöreäm-
pi. Päälaki on hyvin holvautunut ja leveä. 
Otsapenger on selvempi kun kuvaszilla mutta 
ei niin voimakas bernhardinkoiralla. Kirsu on 
hyvin pigmentoitunut, lihaisa ja sieraimet 
ovat leveät. Kuono- ja leukaosa on pyöreä ja 
lihaksikas.

Silmät: Tummanruskeat ja asennoltaan vaaka-
suorat. Silmäluomet ovat tiiviit ja mustareu-
naiset.

Huomioitavaa: Koiraa arvioidessa on kiinni-
tettävä huomiota silmäluomien kääntymiseen 
l. entropiaan ja roikkuviin luomiin. Silmien 
tulee olla tummat ja silmäluomien hyvin pig-
mentoituneet

Korvat: Holvautuneeseen kalloon keskikorke-
alle 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 vaakata-
soon nähden 35°:n kulman; mieluummin lyhyt 
kuin keskipitkä. Koiran ollessa rauhallinen 
kaula on asennoltaan lähes selkälinjan tasos-
sa. Ei löysää kaulanahkaa eikä harjaa.

Huomioitavaa: Kaula on keskipituinen ei ly-
hyt. Uroksilla kaula näyttää lyhyemmältä kuin 
nartuilla.









Runko

Ylälinja: Ylälinjan muodostavat rungon osat 
ovat leveät ja erittäin lihaksikkaat.

Säkä: Riittävän pitkä, etuosastaan korostunut.

Selkä: Lyhyt.

Huomioitavaa: Selän tulee olla leveä ja 
lihaksikas.  Turkki ei saa roikkua ja muodos-
taa jakausta selän päällä.  Pitkä selkä painuu 
usein koiran iän ja raskaan turkin myötä.

Lanne: Keskipitkä.

Lantio: Leveä, keskipitkä ja hieman laskeva.

Rintakehä: Eturinta on leveä ja hyvin lihaksi-
kas. Rintakehä on keskisyvä, leveä ja pitkä.

Alalinja: Hieman ylös vetäytynyt.

Huomioitavaa: Koska pää, kaula, lavat ja rin-
takehä peittyvät paksuun karvaan on koiraa 
tunnusteltava käsin turkin alta, kun haluaa 
tutustua koiran muotoon ja lihasrakentee-
seen. 
Komondorilla on korkea ja hyvin kehittynyt 
säkä, joka saa selän näyttämään lyhyeltä. To-
sin nuoren koiran säkä kehittyy vasta toisena 
ikävuotena. Säkä, selkä ja lantio ovat lihak-
sikkaita, leveitä ja voimakkaita. Jos näistä 
ruumiinosista puuttuu tarpeellinen lihasmas-
sa, tai jos ne ovat pieniä ja kapeita, tulee 
selkään jakaus, ääritapauksissa niin selvä 
että iho näkyy. Takaosa on leveä ja lihaksikas. 
Lantion on oltava leveä, nartuilla takaamaan 
helpompaa synnytystä, uroksilla leveys takaa 
voimaa ja lujuutta. Selkälinja on suora ja 
lantio laskee hieman häntää kohti. Vatsa ei 
saa roikkua.

Häntä: Alas kiinnittynyt, selvästi riippuva; 
hännänpää on kaartunut hieman, miltei vaa-
katasoon. On toivottavaa, että häntä ulottuu 
kintereisiin. Koiran ollessa valppaana häntä 
kohoaa korkeintaan selkälinjan tasolle.

Huomioitavaa: Hännän tulee olla selkälinjan 
jatke liikkeessä. Ylhäälle kiinnittyneisiin ja 
ylhäällä kannettuihin häntiin tulee kiinnittää 
huomiota arvostelussa. Hännän tulee olla suo-
ra ja vain hännänpää kaartuu





Raajat

Eturaajat
Yleisvaikutelma: Pitkä nyöriturkki hanka-
loittaa 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. La-
paluiden päät sijaitsevat suoraan rinnan sy-
vimmän kohdan yläpuolella.

Huomioitavaa: Lapaluu ei ole etuasentoinen 
ja lavat ovat tiiviisti kiinni rungossa

Käpälät: Suuret ja vahvat, varpaat ovat tii-
viisti yhdessä. Päkiät ovat liuskeenharmaat, 
paksut ja täyteläiset. Kynnet ovat harmaat.

Takaraajat
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat kohtuullises-
ti kulmautuneet, asennoltaan runkoa tukevat 
sekä mieluiten leveät ja erittäin lihaksikkaat.

Huomioitavaa: Pitkä tiheä karvapeite vai-
keuttaa suuresti raajojen arvostelua. Lantio 
ja takaraajat näyttävät sulautuvan toisiinsa 
ja niiden mittasuhteita on vaikea arvostel-
la. Takaraajojen asento on hieman jyrkkä ja 
leveä. Reisi on hyvin leveä ja lihaksikas, se on 
alusta joka kantaa sekä tukee vahvaa karva-
peitettä, joka muodostuu nyöreistä, pannois-
ta tai laatoista. Sääri voimakas. Takaraajat 
ovat hyvin kulmautuneet. Mikäli takaosa on 
liian suora se aiheuttaa liikkeisiin ahtautta, 
samoin turkki roikkuu rumasti. Heikko ja ka-
pea takaosa pilaa kokonaisuuden. 

Reidet: Vahvalihaksiset ja täyteläiset.

Käpälät: Etukäpäliä pitemmät, muutoin sa-
manlaiset. Kannukset tulee poistaa.

Huomioitavaa: Karvat varpaiden välistä voi-
daan leikata.





Liikkeet: Keveät, vaivattomat ja arvokkaat. Askeleet ovat pitkät ja maatavoittavat.

Huomioitavaa: Liikkeet eivät saa olla kömpelöt tai fl egmaattiset Kaula laskee liikkeessä selkälinjan tasolle, kuten kuvissa.





Iho: Runsaspigmenttinen, liuskeenharmaa. On 
suotavaa, että myös ikenet ja kitalaki ovat 
tummapigmenttiset. Vaillinainen pigmentti ja 
vaaleanpunainen iho eivät ole toivottuja.

Huomioitavaa: Kirsu, huulet ja silmänympä-
rykset tulee olla mustat tai tumman liuskeen-
harmaat, mielellään myös ikenet ja kitalaki. 
Päkiät ja kynnet ovat tumman liuskeenhar-
maat. Yksilöt joilla on liian vähän pigmenttiä 
ja vaaleanpunainen iho, eivät ole toivottuja.

Karvapeite

Karva: Koko runko on pitkän karvan peittämä. 
Karvapeite muodostuu karheasta peitinkar-
vasta ja hienolaatuisemmasta aluskarvasta. 
Peitinkarvan ja aluskarvan välinen suhde mää-
rää 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 rei-
sien takaosassa (vähintään 20- 27 cm). Seläs-
sä, rinnan sivuilla ja lapaluiden alueella se on 
keskipitkää (15-22 cm), poskissa, kulmakaaris-
sa, päälaella, korvissa, kaulassa ja raajoissa 
lyhyempää (10- 18 cm) ja lyhintä (9-11 cm) 
huulissa ja raajojen alaosassa. Auki kammat-
tu tai täysin hoitamaton karvapeite eivät ole 
toivottuja.

Kuvassa liian ohuet nyörit, jotka ovat epätyy-
pilliset.

Huomioitavaa: Huopaantuva, karkea turkki 
on muodostunut leveämmistä tai kapeammis-
ta pannoista tai vahvoista naruista. Tärkeää 
ei ole turkin pituus vaan sen laatu. Turkille 
tulee pituutta koiran iän myötä. Aikuista ko-
mondoria ei saa palkita mikäli sillä on avoin 
tai leikattu turkki.

Väri: Norsunluunvärinen



Koko ja paino

Säkäkorkeus: Urokset vähintään 70 cm ja nartut vähintään 65 cm.

Paino: Urokset 50-60 kg ja nartut 40-50 kg.

Huomioitavaa: Rotumääritelmän mukaisen säkäkorkeuden alittavaa 
komondoria ei saa palkita. 

Huomioitavaa:

Mittasuhteet: 
Rungon pituus n. 104% säkäkorkeudesta
Rintakehän syvyys n. 45% säkäkorkeudesta
Rinnan leveys n. 28% säkäkorkeudesta
Rinnan ympärys n. 115% säkäkorkeudesta
Pään pituus n. 46% säkäkorkeudesta



Rodussa on vähän tyyppivirheitä ja se on 
erittäin yhtenäinen, sillä sitä on alusta alka-
en aina kasvatettu samaa käyttötarkoitusta 
varten.

Virheet:
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista 
luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vaka-
vuuteen. Erityisesti puutteellinen pigmentti 
kirsussa, silmissä ja silmäluomissa,
löysät silmäluomet, 
renkaaksi kiertyvä häntä.

Huomioitavaa: Virheellistä on lyhyt- avoin 
turkki aikuisella koiralla. Koiran yleinen velt-
tous ja puuttuva jäntevyys

Hylkäävät virheet: 
Löysä tai huonolihaksinen rakenne.
Ylä-, ala- tai ristipurenta. 
Sisään- tai ulospäin kiertyneet silmäluomet 
(entropium tai ektropium); 
Pystyt, kevyet korvat. 
Lyhyt häntä (ulottuu 3 cm kintereen yläpuolel-
le).
Raskaat raajat ja virheelliset liikkeet.
Monivärinen tai muu kuin norsunluun värinen 
karvapeite.
Säkäkorkeuden alitus.

Kuvissa esiintyvän koiran turkki on epätyypil-
linen vaikka hyvin hoidettu ja koiralta puut-
tuu täysin komondorille kuuluva lihaksisto

Huom. Uroksilla tulee olla kaksi normaalis-
ti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina 
kivespussiin











Asiatarkistus Harry Tast
Materiaalin kokoaminen ja julkaisu Riitta Hohtela


