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Standard för

TORNJAK
Ursprungsland/
hemland

Bosnien och Hercegovina samt Kroatien

Användningsområde

Herdehund till försvar för boskap; gårds- och vakthund.

FCI-klassifikation

Grupp 2, sektion 2:2

Bakgrund/ändamål

Rasen ”tornjak” återskapades från en ursprunglig, genetiskt homogen men nästan utdöd stam av herdehundar. De hundar som ligger
till grund för stammen har återfunnits spridda över bergskedjorna
i Bosnien och Hercegovina och Kroatien och de omkringliggande
dalarna. De främsta historiska uppgifterna är från åren 1067 och
1374 då skrifter från nämnda länder först dokumenterar herdehundarna. Forskningen om rasens historia och dess nuvarande
status liksom det systematiska arbetet att rädda rasen från utrotning
började samtidigt i Bosnien och Hercegovina och Kroatien 1972.
Från 1978 fortsatte arbetet med att renavla rasen. Numera består
populationen av många rastypiska hundar, vilka selekterats under
en serie generationer, spridda över ursprungsländerna.

Helhetsintryck

Tornjak skall vara en stor och kraftfull hund, välproportionerlig
och rörlig. Kroppsformen är närmast kvadratisk. Benstommen är
inte lätt, men däremot inte heller tung eller grov. Rasen skall vara
stark, harmonisk och välbalanserad både i stående och i rörelse.
Pälsen skall vara lång och tjock.

Viktiga
måttförhållanden

Kroppen skall vara närmast kvadratisk. Kroppslängden skall inte
överstiga kroppshöjden med mer än 8 %. Förhållandet i längd
mellan skalle och nosparti skall vara som 1:1.

Uppförande/karaktär

Tornjak skall ha ett stadigt lynne, vara vänlig, modig, lydig, intelligent, mycket värdig och självsäker. Rasen tar sin uppgift att vakta
på fullt allvar och anses då inte mutbar, och är misstänksam mot
främlingar. Den är trogen sin ägare, avspänd i dennes närvaro och
vänlig mot personer i det egna hushållet. Rasen är lättlärd, har gott
minne för inlärda moment och utför villigt de uppdrag som den får.

Huvud

Huvudet skall vara långsträckt. Avståndet mellan skalle och nosparti skall vara som 1:1. Kortare nosparti kan accepteras.

Skallparti
Skalle

Skallens och nospartiets övre plan skall divergera. Ögonbrynsbågarna skall vara något markerade. Skallens bakre del skall vara
långsträckt men måttligt bred. Området mellan ögonbrynsbågarna
och nackknölen skall vara platt. Nackknölen skall endast vara
svagt markerad.

Stop

Stopet skall vara svagt markerat.

Ansikte
Nostryffel

Nostryffeln skall vara stor, mörkt pigmenterad och ha väl öppna
näsborrar. Nostryffelns pigment skall harmoniera med pälsfärgen.
Avpigmentering är inte tillåtet.

Nosparti

Nospartiet skall vara rektangulärt och nosryggen skall vara helt rak.

Läppar

Läpparna skall vara tätt åtliggande och mörkt pigmenterade.

Käkar/tänder

Käkarna skall vara mycket långa och starka. Perfekt saxbett och
fullt tandantal.

Ögon

Ögonen skall vara mandelformade, mörka och ha mörka, tätt
åtslutna ögonkanter.

Öron

Öronen skall vara högt ansatta, medelstora, trekantiga, nedvikta
och hängande. De skall bäras nära kinderna och ha kort päls.

Hals

Halsen skall vara av medellängd, kraftfull och buren något lågt.
Huden skall vara tätt åtliggande och den ymniga pälsen skall
bilda en man.

Kropp
Manke

Manken skall vara måttligt uttalad.

Rygg

Ryggen skall vara kort, stram, måttligt bred och plan.

Ländparti

Ländpartiet skall mellan bröstkorg och kors vara kort och måttligt
brett; hos tikar är det något längre.

Kors

Korset skall vara medellångt, brett och något sluttande.

Bröstkorg

Bröstkorgen skall vara mycket rymlig, djup och bred med oval
form. Den får aldrig vara tunnformad. Bröstkorgens lägsta punkt
skall nå minst till armbågarna. Bröstkorgen skall vara kraftig med
måttligt uttalad bröstbensknapp.

Underlinje och buk

Buken skall vara välmusklad. Underlinjen skall inte vara uppdragen
men gradvis slutta upp från slutet av bröstbenet till bakstället.

Svans

Svansen skall vara lång, medelhögt ansatt och mycket rörlig. I
vila kan den hänga ned och under rörelse är den alltid höjd över
rygglinjen, vilket är karakteristiskt för rasen. Svansen skall ha ymnig
päls med distinkt svansplym.

Extremiteter
Framställ

Framstället skall vara starkt och välvinklat.

Helhet

Framstället skall vara välutvecklat med stark benstomme och stram
muskulatur. Framstället skall ha upprätta och parallellt ställda ben
i stillastående.

Skulderblad

Skulderbladen skall vara medellånga och väl tillbakalagda. Vinkeln
mellan skulderblad och överarm skall vara ca 120 grader.

Överarm

Överarmen skall vara muskulös och stark och av nästan samma
längd som skulderbladet.

Armbåge

Armbågarna skall ligga måttligt tätt an mot kroppen.

Underarm

Frambenen skall ha stark benstomme med välutvecklad muskulatur
och vara upprätta.

Mellanhand

Mellanhänderna skall vara något sluttande.

Framtassar

Framtassarna skall vara välvda, tätt knutna och kraftigare än baktassarna. Klorna skall vara pigmenterade, helst mörkt. Trampdynorna
skall vara elastiska, hårda och knutna med helst mörk pigmentering.

Bakställ
Helhet

Bakstället skall vara starkt med parallellt, upprätt ställda ben med
tillräcklig vinkling.

Lår

Låren skall vara breda, starka och väl musklade.

Knäled

Knälederna skall vara väl vinklade.

Underben

Underbenen skall vara väl musklade, starka, breda och av samma
längd som lårbenen.

Has/hasled

Haslederna skall vara fasta och ansatta något högt.

Mellanfot

Mellanfötterna skall vara starka, baksporrar kan förekomma.

Baktassar

Baktassarna skall vara välvda och tätt knutna. Klorna skall vara
pigmenterade, helst mörkt. Trampdynorna skall vara elastiska,
hårda och knutna med helst mörk pigmentering.

Rörelser

Tornjak är en travare. Rörelserna skall vara välbalanserade, smidiga,
harmoniska och ha god räckvidd med stark drivkraft från bakstället.
Rygglinjen skall vara fast under rörelse.

Hud

Huden skall vara tjock och tätt åtliggande över hela kroppen.

Päls
Pälsstruktur

Generellt säger man att tornjak är en långhårig hund med kort päls
i ansiktet och på framsidan av benen. Täckhåret skall vara långt,
tjockt, grovt och rakt. Pälsen skall vara särskilt lång över korset, på
skuldrorna och ryggen kan också vara något vågig. Den skall vara
särskilt rikligt runt halsen där den bildar man samt på baksidan
av låren där den täta, långa pälsen bildar byxor. På frambenens
baksidor bildas fanor. På hundar i full päls kan det även vara rikligt
med päls på baksidan av hasorna. Svansen skall vara rikligt behårad
med lång päls. Pälsen skall vara tjock och tät och aldrig dela sig
på ryggen. Vintertid är underullen lång, mycket tjock och har en
fin ullig struktur. På nospartiet och pannan, upp till en tänkt linje
som förenar öronen, på öronen och framsidan av benen samt på
tassarna skall pälsen var kort.

Färg

Som regel är pälsfärgen hos tornjak fläckig med distinkta markeringar av olika solida färger. Oftast är den dominerande grundfärgen vit. Det förekommer också svartmantlade hundar med vitt
runt halsen, på huvudet och benen. Pälsen kan också vara nästan
helt vit med endast smärre färgade tecken.

Storlek/vikt
Mankhöjd

Hanhundar:
65–70 cm
Tikar:
60–65 cm
Med en tolerans om +/- 2 cm

Fel

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande till graden av avvikelse och dess påverkan på hundens hälsa
och välbefinnande samt förmåga att utföra sitt traditionella arbete.
• Benstomme som är för tunn eller för tung.
• Huvud som är för tunt eller för grovt.
• Felaktiga öron (ansättning, längd, päls).
• Tångbett.
• Avsaknad av tänder: två P2, två P3.
• Rygg som är för lång.
• Karprygg eller sänkt rygg.
• Tydligt överbyggd.
• Felaktiga vinklar.
• Armbågar som är inåt- eller utåtvridna.
• Svans som ligger på ryggen.
• Dåligt bepälsad svans.
• Päls som är otillräckligt.
• Mörk mask.
• Svaga tassar.

Diskvalificerande fel

• Aggressiv eller extremt skygg.
• Hund som tydligt visar fysiska eller beteendemässiga
abnormiteter.
• Otypisk.

• Felaktig könsprägel.
• Felaktig ögonform, blå ögon, olikfärgade ögon, argsint
uttryck.
• Entropion, ektropion.
• Överbett eller underbett.
• Avsaknad av andra tänder än de som nämns under fel (P1
och M3 undantaget).
• För kort päls.
• Avsaknad av underull.
• Svanslös, svansknyck.
• Enfärgad.
• Albinism.
• Otypisk färgfördelning på kroppspälsen.
• Mankhöjd utanför standardens mått.
• Tecken på otillbörlig behandling, kosmetisk eller kirurgisk.
Nota bene

Endast funktionellt och kliniskt friska hundar med rastypisk
konstruktion skall användas till avel.

Testiklar

Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.
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Svansansättning

Svenska Kennelklubben är hundägarnas riksorganisation och
företräder alla hundar och hundägare i Sverige. Med cirka 300 000
medlemmar är vi en av landets största intresseorganisationer. Vi
sprider information, utbildar och väcker debatt – och visar på den
stora glädjen och nyttan med hund!
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