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KÄYTTÖTARKOITUS: Pääasiassa hirven ja karhun metsästykseen käytettävä
pysäyttävä koira. Metsästysintoinen, varsin itsenäisesti, mutta kuitenkin yhteistyö-
haluisesti riistalla työskentelevä koira, joka ilmaisee riistan haukkumalla. Aistit,
erityisesti hajuaisti, ovat tarkat, joten rotu soveltuu suurriistan metsästykseen. Erit-
täin hyvä suuntavaisto.

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset tyypit,
alaryhmä 2 pohjoiset metsästyskoirat;
Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Rodun alkuperänä pidetään Komin koiraa, jota
kutsuttiin myös syrjäänien koiraksi. Kantakoirat ovat lähtöisin Laatokan Karjalasta,
Aunuksesta ja Vienasta, joissa niitä käytettiin kaiken riistan metsästykseen. Jalos-
tus aloitettiin 1936, jolloin tavoitteeksi asetettiin vankka, suurriistaa haukkuva
koira. Tällöin rodun nimeksi sovittiin karjalankarhukoira. Ensimmäiset rotumerkit
hyväksyttiin 1945. Ensimmäiset yksilöt rekisteröitiin 1946. Nykyisin rotu on ylei-
nen Suomessa.

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, vankkarakenteinen, voimakas, korkeut-
taan vain hieman pitempi, tuuheaturkkinen, pystykorvatyyppinen koira.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on vain hieman säkäkorkeutta
suurempi. Rintakehän syvyys on noin puolet säkäkorkeudesta. Kuono-osan pituu-
den suhde kallo-osan pituuteen on noin 2 : 3. Kallo-osan pituus on suunnilleen
sama kuin sen leveys ja syvyys.

KÄYTTÄYTYMINEN/LUONNE: Tasapainoinen, rohkea ja sisukas. Voimakas
taistelutahto. Erittäin itsevarma, saattaa käyttäytyä aggressiivisesti toisia koiria, ei
koskaan ihmistä kohtaan. Jotkut yksilöt hieman itseensäsulkeutuneita.

PÄÄ: Edestä katsoen kolmiomainen, ei kovin pitkä.
Kallo: Leveä, hieman kaartuva sekä edestä että sivulta katsottuna. Levein kohta on
korvien välissä. Otsauurre on hyvin matala.
Otsapenger: Loiva, melko pitkä kaartuen tasaisesti kohti kalloa. Kulmakaaret ovat
vain hieman kehittyneet.
Kirsu: Suuri ja musta.
Kuono: Syvä, kärkeä kohti vain hieman kapeneva. Kuononselkä on suora.
Huulet: Ohuehkot ja tiiviisti sulkeutuvat.
Leuat / hampaat: Leuat erittäin voimakkaat. Hampaat ovat hyvin kehittyneet; nor-
maali hammaskaavio, täysi hampaisto. Tiivis, leikkaava purenta.
Posket: Voimakkaat poskikaaret.
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Silmät: Verrattain pienet, hieman soikeat, eriasteisen ruskeat. Ilme on valpas ja
terävä.
Korvat: Pystyt, melko ylös kiinnittyneet, keskikokoiset ja kärjistään hieman pyöris-
tyvät.

KAULA: Jäntevä, keskipitkä, kaartuva ja paksun karvan peittämä.

RUNKO
Säkä: Etenkin uroksilla selvästi erottuva.
Selkä: Vaakasuora ja jäntevä.
Lanne: Lyhyt ja lihaksikas.
Lantio: Leveä, voimakas ja hieman viisto.
Rintakehä: Tilava, ei kovin leveä, melko pitkä, suunnilleen kyynärpään tasalle
ulottuva. Kylkiluut ovat hieman kaartuneet. Eturinta on selvä, ei kuitenkaan kovin
voimakas.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on loivasti kohoava.

HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, keskipitkä, selän päälle kaartuva, koskettaen
kärkiosaltaan runkoa sivulla tai selän päällä. Häntä voi olla myös synnynnäinen
töpö.

RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Vahvat ja voimakasluustoiset. Edestä katsottuna suorat ja yhden-
suuntaiset. Olkavarsi ja lapa ovat lähes samanpituiset, kyynärvarsi on hieman pi-
tempi.
Lavat: Suhteellisen viistot ja lihaksikkaat.
Olkavarret: Hieman viistot ja voimakkaat.
Kyynärpäät: Suoraan taakse suuntautuvat, lavan yläkärjen kautta vedetyn pysty-
suoran linjan kohdalle sijoittuneet.
Kyynärvarret: Vankat ja pystysuorat.
Välikämmenet: Keskipitkät, hieman viistot, joustavat.
Etukäpälät: Tiiviit, korkeat, pyöreähköt ja eteenpäin suuntautuneet. Päkiät ovat
kimmoisat ja sivuilta tiheän karvan suojaamat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Vahvat ja lihaksikkaat, takaa katsoen suorat ja yhdensuuntaiset.
Reidet: Leveät, pitkät ja vahvalihaksiset.
Polvet: Eteenpäin suuntautuneet; polvikulma kohtalainen. Raajan etulinja on tasai-
sesti kaartuva.
Sääret: Pitkät ja jäntevät.
Kintereet: Matalalla; kinnerkulmat selvät.
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Välijalat: Lyhyet ja voimakkaat, pystyasentoiset.
Takakäpälät: Tiiviit, etukäpäliä hieman pitemmät ja matalammat. Päkiät ovat
kimmoisat ja sivuilta tiheän karvan suojaamat.

LIIKKEET: Keveät, maatavoittavat ja vaivattomat. Vaihtaa herkästi ravin laukak-
si, joka on mieluisin liikuntamuoto. Raajojen liike on yhdensuuntaista.

NAHKA: Kauttaaltaan tiivis ja poimuton.
KARVAPEITE
Karva: Peitinkarva on karkeaa ja suoraa, kaulassa, selässä ja reisien takaosassa
pitempää kuin muualla. Pohjavilla on pehmeää ja tiivistä.
Väri: Musta, joka voi olla himmeä tai vivahtaa hieman ruskeaan. Useimmiten val-
koiset, jyrkkäreunaiset merkit päässä, kaulassa, rinnassa, vatsassa ja raajoissa.

KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 54-60 cm, nartut 49-55 cm. Ihannesäkäkorkeus uroksilla 57
cm, nartuilla 52 cm.
Paino: Ihannepaino uroksilla 25 - 28 kg, nartuilla 17 - 20 kg.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
 hento luusto
 kapea kallo
 suippo kuono
 hammaspuutokset (paitsi P1 -hampaat)
 pehmeät tai lepakkomaiset korvat
 voimakkaasti kupera otsa
 keltaiset silmät
 löysä kaulanahka
 liian syvä tai tynnyrimäinen rintakehä
 pystyt lavat
 suorat kintereet ja litteät käpälät
 valkea väri mustin läiskin sekä vähäiset sudenkarvaiset merkit
 runsas pilkutus
 laineikas karvapeite
 suora tai puutteellisesti kaartunut häntä
 arkuus
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 vihaisuus tai liiallinen arkuus
 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 ylä- tai alapurenta
 siniset silmät
 taitto- tai luppakorvat
 muut kuin rotumääritelmässä mainitut värit

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

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



KARELIAN BEAR DOG 48
(KARJALANKARHUKOIRA)
ORIGIN: FINLAND

DATE OF PUBLICATION OF THE ORIGINAL VALID
STANDARD: 23.11.2013

UTILIZATION: Hunting spitz. A dog mainly for elk and bear hunting, holds the
game at the bay.
CLASSIFICATION FCI: Group 5 Spitz and primitive types

Section 2.4. Nordic hunting dogs
Working trial only in the Nordic countries
(Finland, Sweden & Norway)

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: The Komi dog, also called the dog of Zyri-
ans, is considered to be the origin of the breed. However, the basic stock dogs
originated from the Ladoga’s Karelia, Olonets and Russian Karelia, where they
were used for all different types of game hunting. The breeding was started in 1936
with the goal to create a sturdy dog which barks at big game. Then it was agreed
that the name of the breed is Karelian Bear Dog. The first standard was established
in 1945. The first dogs were registered in 1946. Today the breed is common in
Finland.

GENERAL APPEARANCE: Medium sized, spitz with dense coat. Robust con-
formation with strong built.

IMPORTANT PROPORTIONS: The length of the body is only slightly longer
than the height at the withers. The depth of the body is about the half of the height
at the withers. The ratio between muzzle and skull is approximately 2 : 3. The
length of the skull is about the same as its breadth and depth.

BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT: Eager hunter; very independent, yet
works co-operatively to game, marking game by barking. The senses, especially of
smell, are sharp, thus the breed is suitable for big game hunting. Very good sense
of direction. Balanced, courageous and persistent. Highly developed spirit for
game. Very self-confident, may be territorial towards other males, never towards
people. Slightly reserved.

HEAD: Viewed from the front triangular in shape, not very long.
CRANIAL REGION:
Skull: Broad; viewed from the front and in profile slightly convex. Broadest be-
tween the ears. The frontal furrow is barely visible. The superciliary ridges are
only slightly developed.



Stop: Not very pronounced, rather long, arched gradually towards the skull.
FACIAL REGION:
Nose: Large, black in colour.
Muzzle: Deep, tapering only slightly towards the nose. The nasal bridge is straight.
Lips: Rather thin and tight.
Jaws / teeth: The jaws are very strong. The teeth are well developed and symmet-
rical; 42 teeth, according to the dentition formula. Close fitting scissors bite.
Cheeks: The zygomatic arches are well developed.
Eyes: Rather small, slightly oval. Brown of different shades. The expression is
alert and fiery.
Ears: Erect, set rather high, medium sized with slightly rounded tips.

NECK: Muscular; of medium length, arched and covered with profuse hair.

BODY
Withers: Clearly defined, especially in males.
Back: Level and muscular.
Loin: Short and muscular.
Croup: Broad, strong and slightly sloping.
Chest: Spacious, not very broad, rather long, reaching approximately to the elbows.
The ribs are slightly sprung; the forechest clearly visible, yet not protruding.
Under line and belly: Slightly tucked up.

TAIL: High set, of medium length, curved over the back, the tip of the tail touch-
ing the body on either side or on the back. A natural bobtail is permitted and is of
equal value to a natural long tail.

LIMBS
FOREQUARTERS:
General appearance: Powerful with strong bone. Viewed from the front straight
and parallel. The upper arm and the shoulder are equal in length, the forearm is
slightly longer.
Shoulders: Relatively oblique, muscular.
Upper arms: Slightly oblique and strong.
Elbows: Pointing straight backwards, placed on the vertical line drawn from the
point of shoulder.
Forearms: Strong and vertical.
Metacarpus (pastern): Of medium length, slightly oblique, flexible.
Forefeet: Tight, well arched, roundish and pointing forward. Pads springy, the
sides covered with dense hair.
HINDQUARTERS:
General appearance: Strong and muscular, viewed from behind straight and paral-
lel.
Upper thigh: Broad and long with strong muscles.



Stifle: Pointing forward, moderate angulation. The front line of the hind leg has
smooth angulations.
Lower thigh: Long and muscular.
Hock joint: Low set; angulation clearly defined.
Metatarsus (Rear pastern): Short, strong and vertical.
Hind feet: Tight, slightly longer and less arched than the front feet. Pads elastic, the
sides covered with dense hair.

GAIT: Light, effortless, covering a lot of ground. Changes easily from trot to gal-
lop, which is the most natural gait. The legs move parallel.

SKIN: Tight overall without wrinkles.
COAT
Hair: Outer coat harsh and straight. On the neck, back and backside of the upper
thighs longer than elsewhere. Undercoat soft and dense.
Colour: Black, may be dull or with nuances of brown. Most individuals have clear-
ly defined white markings on the head, neck, chest, belly and the legs.

SIZE AND WEIGHT
Height at the withers: Males: 54-60 cm, females 49-55 cm. Ideal height: males 57
cm and females 52 cm.
Weight: Ideal weight males 25 - 28 kg and bitches 17 - 20 kg.

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault
and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact
proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog and on
its ability to perform its traditional work.
 light in bone
 narrow skull
 strongly bulging forehead
 snipey muzzle
 missing teeth (excluding the PM1 and M3)
 yellow eyes
 soft or bat ears
 dewlap
 too deep or barrel shaped ribcage
 upright shoulders
 insufficiently angulated hocks and flat feet
 predominantly white colour with black markings or some so called wolf hair
 heavy ticking in white areas
 wavy coat
 straight or insufficiently curved tail
 slightly timid



DISQUALIFYING FAULTS:
 aggressive or overly shy
 any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be dis-

qualified
 overshot or undershot mouth
 blue eyes
 ears hanging or semi-drop
 other colours than described in the standard

NOTE: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended
into the scrotum.

Only functionally and clinically healthy dogs, with breed typical conformation
should be used for breeding.


