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PCHODZENIE : Słowenia.
DATA PUBLIKACJI
26.06.2000.

OBOWIĄZUJĄCEGO

WZORCA

:

UŻYTKOWOŚĆ :
Owczarek z masywu Krasu jest
niezrównanym pasterzem i dobrym stróżem.
Ostatnio
wykorzystywany jest przede wszystkim w tej ostatniej roli, a także do
obrony. Dziś, gdy trzymany jest głównie do towarzystwa, w dalszym
ciągu pozostaje psem pasterskim.
KLASYFIKACJA F.C.I. :

Grupa 2

Pinczery,
sznaucery,
molosy i szwajcarskie
psy do bydła.
Sekcja 2.2 Molosy typu górskiego.
Bez prób pracy.

KRÓTKI RYS HISTORYCZNY :
Owczarek z Krasu jest rasą,
która występowała w tym regionie od stuleci. Należy on do grupy
molosów, a na teren swego obecnego występowania przybył
prawdopodobnie z plemieniem Ilirów. Przewędrowawszy Istrię i
wyspy Dalmacji osiedlili się oni w masywie Krasu w dzisiejszej
Słowenii. Pierwsza pisemna wzmianka o tych psach pochodzi z
książki barona Janeza Vajkarta Valvasor z 1689 roku . Rasa, pod
nazwą “owczarek iliryjski”,
i wzorzec, uznane zostały na
zgromadzeniu ogólnym FCI w Sztokholmie 2 czerwca 1939 roku. W
1948 roku na zgromadzeniu w Bled (Słowenia) standard został
uzupełniony, a rasa ponownie uznana. Niemniej jednak aż do 16
marca 1968 pod tą samą nazwą występowały dwa różne owczarki –
jeden z masywa Krasu, a drugi z Szar Płaniny. Wtedy dopiero
Związek Kynologiczny Jugosławii zdecydował o ich rozdzieleniu,
nadając jednej rasie nazwę „owczarek z Krasu” a drugiej „owczarek z
Szar Płaniny”. Od tej pory obydwie rasy hodowane są całkowicie
niezależnie.
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WRAŻENIE OGÓLNE : Owczarek z Krasu jest psem średniej
wielkości, harmonijnym, krzepkim, dobrze umięśnionym, mocnej
konstytucji. Uszy i ogon wiszące, maść żelazisto szara, sierść obfita i
długa.
WAŻNE PROPORCJE :
 Długość ciała w stosunku do wysokości w kłębie nie mniej jak 9
do 8. Suki są nieco dłuższe.
 Czaszka nieco dłuższa (13-14 cm) od kufy (11-12 cm).
 Szerokość czaszki (13-14 cm) równa jej długości.
ZACHOWANIE / TEMPERAMENT : Pies o wyrównanym
temperamencie, średnio ostry, odważny i czujny, ale nie napastliwy,
nadzwyczajnie oddany swemu panu. Nieprzekupny stróż, nieufny
wobec obcych, dobry pies do towarzystwa, karny, ale zachowujący
silna indywidualność.
GŁOWA : O przyjemnym wyglądzie, przy tym dość duża w stosunku
do tułowia, nie może być ani delikatna, ani ciężka. Linie profilu trochę
zbieżne. Oglądana z góry głowa jest szeroka pomiędzy uszami,
bardzo nieznacznie zwęża sie ku nosowi. Oglądana z profilu jest
głęboka i zaokrąglona. Długość głowy od czubka nosa do guza
potylicznego wynosi 24 do 26 cm. Czaszka nieco dłuższa od kufy.
MÓZGOCZASZKA :
Czaszka : Dobrze rozwinięta, sucha, pokryta płaskimi mięśniami, w
profilu lekko wypukła, oglądana ze wszystkich stron zaokrąglona, tak
samo szeroka, jak długa. Łuki brwiowe umiarkowanie rozwinięte,
bruzda czołowa umiarkowana. Czaszka w linii środkowej trochę
wypukła, ale guz potyliczny mało wyraźny.
Stop : Tylko lekko zaznaczony, a nie ostry.
TRZEWIOCZASZKA:
Nos : Czarny, szeroki, duży, trochę wystający przed przednią krawędź
kufy.
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Kufa: Średniej długości, u nasady szeroka i głęboka, stopniowo
zwężająca się ku nosowi. Na całej długości prosta i szeroka.
Wargi : Grube, przylegające, bez fafli, czarno pigmentowane.
Uzębienie: Kompletne; zęby mocne, zwłaszcza siekacze, zgryz
nożycowy.
Policzki : Niezbyt widoczne po bokach głowy, dobrze, ale nie
przesadnie rozwinięte, raczej pociągłe.
Oczy : Stosunkowo szeroko rozstawione , ani wypukłe, ani głęboko
osadzone, kształtu migdała, barwy kasztanowej lub ciemno brązowej,
o wyrazie szczerym, spokojnym i stanowczym, trochę
melancholijnym ze względu na czarne powieki.
Uszy : Osadzone umiarkowanie wysoko, średniej długości. Końce
sięgają zewnętrznego kąta oka. Płasko wiszące, w kształcie litery
“V”, przylegają do policzków, tylko wewnętrzna krawędź odstaje od
nich.
SZYJA : Gruba, mocna, dobrze umięśniona, na przekroju owalna,
górą prosta lub trochę łukowata, dołem prosta. średniej długości
(około 25 cm), głęboko osadzona w łopatkach, i połączona zarówno z
głową, jak i z tułowiem mocnymi mięśniami. Skóra gruba,
przylegająca, bez podgardla. Gęsta, długa sierść tworzy obfitą grzywę
i kryzę, przez co szyja wydaje sie krótsza i grubsza. Noszona jest
dumnie, trochę wzniesiona.
TUŁÓW:
Wygląd ogólny : Dobrze rozbudowany, średniej długości, o długiej
partii piersiowej.
Linia górna : Prosta, pozioma lub lekko opadająca.
Kłąb : Długi, średnio wysoki, szeroki i dobrze związany z szyją.
Grzbiet : Prosty, średniej długości, dobrze umięśniony i szeroki.
Lędźwie : Partia lędźwiowa raczej krótka, bardzo dobrze umięśniona i
szeroka.
Zad: Średniej długości, szeroki, bardzo dobrze umięśniony, lekko
opadający w kierunku ogona.
Klatka piersiowa : Dobrze rozwinięta, głęboka, pojemna i długa.
Żebra szerokie, płaskie, umiarkowanie wysklepione, o dobrze
rozbudowanym, okrągłym przedpiersiu. Długość klatki 25-28 cm,
objętość 70-78 cm.
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Linia dolna i brzuch : Brzuch lekko podciągnięty, słabizna krótka.
OGON : Mocno osadzony na tułowiu, szeroki u nasady, w spokoju
szablasty, często z haczykiem na końcu, średnio długi, ale musi sięgać
do stawu skokowego , dobrze owłosiony, ale bez pióropusza. Przy
pobudzeniu i w ruchu podniesiony na wysokość grzbietu lub trochę
powyżej.
KOŃCZYNY
KOŃCZYNY PRZEDNIE:
Widok ogólny : Oglądane z przodu i z boku proste; poszczególne
odcinki składają sie na harmonijną całość.
Łopatki : Średniej długości, szerokie, skośnie ustawione, dobrze
umięśnione i mocno związane z tułowiem. Kąt w stawie barkowym
zbliżony do prostego.
Ramię : Stosunkowo długie, bardziej skośne niż łopatka, mocno
umięśnione, blisko tułowia.
Łokieć: Kąt w stawie łokciowym niezbyt otwarty, musi znajdować się
na wysokości mostka.
Podramię : Dostatecznie długie, proste, o mocnym kośćcu i
umięśnieniu.
Nadgarstek : Mocny, dobrze połączony z podramieniem i śródręczem.
Śródręcze : Szerokie, średniej długości, lekko nachylone.
Łapa : Wielkości proporcjonalnej do wielkości psa, owalna lub
okrągła, palce zwarte i wysklepione, pazury ciemne, opuszki
dostatecznie mocne, czarne lub ciemne.
KOŃCZYNY TYLNE :
Widok ogólny : Proporcjonalne, oglądane z tyłu proste. Oglądane z
boku – dostatecznie głęboko kątowane.
Udo : Kąt w stawie biodrowym dostatecznie głęboki, uda długie,
szerokie, dobrze umięśnione i rozbudowane.
Kolano : Kąt w stawie kolanowym trochę rozwarty, kolano mocne, z
dobrze wykształconą rzepką.
Podudzie : Średniej długości, skośne, krzepkie.
Staw skokowy : Mocny, kąt średnio rozwarty.
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Śródstopie : Krzepkie, krótkie i proste; wilcze pazury muszą być
usunięte.
Łapa : Jak przednia.
CHODY : Ruch harmonijny, elastyczny, skoordynowany; pożądane
i najbardziej stylowe tempo to kłus; wyciągnięty galop nie jest tak
elegancki.
SKÓRA : Gruba, zwarta, elastyczna, przylegająca, bez fałd, ciemno
pigmentowana; powieki i krawędzie warg czarne.
SZATA
SIERŚĆ : Obfita, długa, przylegająca, z gęstym podszerstkiem. Na
głowie, małżowinach uszu i przedniej stronie kończyn krótka,
natomiast u nasady uszu dłuższa i bardziej miękka Na szyi grzywa i
kryza, gęsta i nastroszona, szczególnie obfita u nasady szyi. Na
tułowiu i brzuchu sierść długa, przy czym na brzuchu jest ona bardziej
miękka. Ogon kształcie kity, bez pióropusza. Na tylnej stronie
kończyn przednich długi włos tworzy obfite pióra; jeszcze dłuższy na
udach, gdzie tworzy portki. Długość włosa okrywowego nie mniejsza
niż 10 cm.
MAŚĆ : Żelazisto szara, zwłaszcza na tułowiu, pożądana w ciemnym
odcieniu, na brzuchu i kończynach przechodzi bez wyraźnej granicy w
jasno szarą lub piaskową, z ciemniejszymi smugami na przedniej
stronie kończyn przednich. Ciemna maska obejmuje kufę i zachodzi
na czaszkę, w dalszej partii głowy sierść szara, piaskowa lub jasno
płowa z czarnym nalotem.
WIELKOŚĆ I WAGA :
Wysokość w kłębie : Psy
Suki

57 do 63 cm (idealna 60 cm).
54 do 60 cm (idealna 57 cm).

Dopuszczalna tolerancja 2 cm w górę, niemniej jednak przerośnięcie
powinno negatywnie wpływać na ocenę psa.
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Waga :

Psy
Suki

30 do 42 kg.
25 do 37 kg.

WADY : Wszelkie odchylenia od podanego wzorca powinny być
uznane za wady i oceniane w zależności od stopnia nasilenia i wpływu
na zdrowie i sprawność psa.
WADY MAŁE :
 Drobne odchylenia od typu konstytucji.
 Głowa trochę mała, wąska, długa lub nie dość głęboka.
 Stop niezaznaczony.
 Wyraźne łuki brwiowe.
 Policzki pełne lub niewidoczne.
 Nie dość mocne szczęki.
 Luźne wargi.
 Uszy osadzone za wysoko lub bardzo nisko, trochę odstające od
głowy.
 Oczy zbyt duże, trochę za jasne, nie dość szeroko rozstawione.
 Podgardle.
 Miękki grzbiet, zad trochę przebudowany lub ścięty.
 Klatka piersiowa wąska, nie dość głęboka, beczkowata, wąskie
przedpiersie.
 Ogon zbyt krótki.
 Małe wady postawy kończyn przednich, łapa płaska lub zajęcza.
 Skóra pomarszczona lub słabo pigmentowana.
 Brak zmarszczek na czole.
 Nie dość dobra pigmentacja nosa, krawędzi warg i powiek.
 Nie dość długa sierść.
 Niewielka biała plamka na piersi, brak maski.
WADY DUŻE :
 Wyraźne odstępstwa od typu konstytucji.
 Kwadratowy tułów.
 Głowa wąska, za lekka lub za ciężka.
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Zbyt mocno zaznaczony stop.
Kua zbyt długa lub szpiczasta.
Zgryz cęgowy, nierówno ustawione siekacze.
Oczy jasne.
Stojące uszy.
Grzbiet zapadnięty, mocno przebudowany zad.
Ogon w kształcie korkociąga lub mocno zakręcony.
Niesprawna akcja przodu.
Sztywna akcja tyłu.
Ruch ciężki, toczący, zwłaszcza kończyn tylnych.
Sierść miękka, falista.
Niedosateczna pigmentacja nosa, krawędzi warg i powiek. Biała
plama na piersi dłuższa jak 10 cm.

WADY DYSKWALIFIKUJĄCE :
 Agresja lub wyraźna lękliwość.
 Wyraźne dysproporcje pomiędzy poszczególnymi partiami ciała.
 Wzrost poniżej wzorcowego minimum.
 Głowa zbyt duża w stosunku do tułowia.
 Braki uzębienia, przodozgryz, tyłozgryz.
 Postawa rażąco wąska lub szeroka (beczkowata).
 Bardzo krótki lub szczątkowy ogon.
 Depigmentacja nosa, krawędzi warg i powiek.
 Każda inna barwa niż szara, która musi być przynajmniej jasno
szara; osobniki dwubarwne lub wielobarwne, bardzo ostra granica
między odcieniami szarości. Biała plama na piersi szersza niż 2 cm
lub dłuższa niż 10 cm.
Każdy pies o nienormalnej budowie i/lub przejawiający zaburzenia
zachowania powinien być zdyskwalifikowany.
N.B. : Samce muszą mieć dwa normalnie wykształcone jądra, w pełni
wyczuwalne w mosznie.
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