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VENÄJÄNMUSTATERRIERI 1/5
(RUSSKIY TCHIORNY TERRIER)
Alkuperämaa: Venäjä

KÄYTTÖTARKOITUS: Työ-, vartio-, harrastus- ja seurakoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 pinserit, snautserit, molossityyppiset ja

sveitsinpaimenkoirat.
Alaryhmä 1.4 pinserit ja snautserit
Käyttökoetulos ei vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Venäjänmustaterrieri kehitettiin Venäjällä 1940-
luvun lopulla ja 1950-luvun alussa risteyttämällä valikoidusti seuraavia rotuja:
rottweiler, suursnautseri, airedalenterrieri ja newfoundlandinkoira. Suursnautserin
katsotaan olevan rodun pääasiallinen kantarotu. Rodun kehittämistä johti aluksi
Moskovan ulkopuolella sijaitseva armeijan kynologinen oppilaitos, ja koiria kasva-
tettiin armeijan ”Punaisen Tähden” kennelissä. Rodun kehittäjien tarkoituksena oli
luoda suuri, rohkea, vahva ja koulutettavissa oleva työkoira, jolla olisi korostunut
vartiointivietti ja joka soveltuisi moneen käyttötarkoitukseen ja erilaisiin ilmasto-
olosuhteisiin. FCI tunnusti rodun 1984.

YLEISVAIKUTELMA: Venäjänmustaterrieri on suuri, hieman pitkärunkoinen ja
hyvin lihaksikas koira, joka on tyypiltään roteva ja rakenteeltaan kestävä. Sillä on
hyvin vankka luusto ja voimakkaat lihakset. Suuri pää, tiivis runko sekä tilava ja
syvä rintakehä muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Sukupuolileima on
selvä.

Ryhmä: 2

FCI:n numero: 327
Hyväksytty: FCI 10.1.2011
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TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Runko on hieman säkäkorkeutta pidempi;
nartut voivat olla pidempiä. Rinnan syvyys on vähintään puolet säkäkorkeudesta.
Pään pituus on vähintään 40 % säkäkorkeudesta. Kuono on hieman lyhyempi kuin
kallo.
KÄYTTÄYTYMINEN/LUONNE: Kunnioitusta herättävä ja itsevarma koira,
joka on hyvin hallittavissa kaikissa tilanteissa. Tarvittaessa se asettuu välittömästi
aktiiviseen puolustukseen, mutta rauhoittuu kuitenkin nopeasti uhan poistuessa.
Tämä komea rotu on rakastettava ja hyvin kestävä; se on vaatimaton, älykäs ja
ystävällinen. Sen koulutettavuus on hyvä, se sopeutuu erilaisiin ilmasto-
olosuhteisiin, työskentelee uutterasti ja on luotettava.

PÄÄ
Pää on suuri, massiivinen ja pitkä, kuitenkin suhteessa runkoon.
Kallo: Kohtuullisen leveä, otsa litteä. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat yhdensuun-
taiset. Kulmakaaret ja niskakyhmy ovat kohtalaisen korostuneet.
Otsapenger: Havaittava, mutta ei jyrkkä.
Kirsu: Suuri ja musta.
Kuono: Vahva, leveä ja hieman kalloa lyhyempi. Kuono on tyvestä leveä ja kape-
nee hieman kirsua kohti. Runsaan viiksi- ja partakarvoituksen ansiosta kuono vai-
kuttaa suorakaiteen muotoiselta ja tylpältä.
Huulet: Paksut, hyvin pigmentoituneet ja tiiviit. Huulten reunat tummat.
Leuat / hampaat: Suuret, valkoiset hampaat ovat asettuneet tiiviisti lähekkäin ja
alaleuan etuhampaat ovat suorassa linjassa. Täysi hampaisto (42 hammasta). Leik-
kaava purenta.
Posket: Poskiluut eivät ulkonevat, poskilihakset hieman pyöristyneet.
Silmät: Keskikokoiset, soikeat, tummat, sijaitsevat suorassa ja kaukana toisistaan.
Silmäluomet tiiviit ja mustat.
Korvat: Riippuvat. Ylös kiinnittyneet ja symmetriset, keskikokoiset, kolmionmuo-
toiset. Etureuna lähellä poskea. Korvien nahka on tiivis, ei poimuja.

KAULA: Vahva, kuiva ja lihaksikas. Kaula on suunnilleen pään pituinen ja 45-50
asteen kulmassa vaakatasoon nähden. Niska on vahva ja hyvin kehittynyt.

RUNKO: Vankka, syvä ja tilava, tasapainoinen.
Ylälinja: Hieman laskeva säästä hännäntyveen.
Säkä: Korkea ja hyvin kehittynyt, uroksilla korostuneempi kuin nartuilla.
Selkä: Vahva, suora ja lihaksikas. Varsinaisen selän pituus on puolet sään ja hän-
näntyven välisestä pituudesta.
Lanne: Leveä, lyhyt, lihaksikas ja hieman kaartuva. Lanteen pituus on puolet var-
sinaisen selän pituudesta.
Lantio: Leveä, lihaksikas, hieman viisto ja kohtuullisen pitkä.
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Rintakehä: Syvä, pitkä ja leveä. Kevyesti kaareutuneet kylkiluut, rintakehä poikki-
leikkaukseltaan soikea. Rintalasta on pitkä ja eturinta ulottuu hieman olkanivelen
etupuolelle ja on lihaksikas.
Alalinja ja vatsa: Kyynärpään tasolla tai hieman alempana. Vatsalinja kohtuullises-
ti kohoava. Kupeet eivät syvät.

HÄNTÄ: Tyvestä paksu ja korkealle kiinnittynyt. Liikkuessa häntä on selkälinjaa
korkeammalla, mutta hännäntyvi ei käänny selän päälle (kuten ns. oravanhäntä).
Rodun alkuperämaassa häntä on perinteisesti typistetty. (Huom. Suomessa typis-
tyskielto) Typistämättömän hännän pituus tai muoto ei vaikuta koiran palkintosi-
jaan. Typistämätön häntä mieluiten sapelin tai sirpin muotoinen.

RAAJAT:
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Etäisyys kyynär-
päästä maahan on 50-52% säkäkorkeudesta.
Lavat: Pitkät, leveät ja viistot. Lavan ja olkavarren välinen kulma on noin 100
astetta.
Olkavarret: Lihaksikkaat eivätkä lapoja lyhyemmät.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Suorat ja vahvat, luut pyöreät. Edestä ja sivulta katsottuna pystysuo-
rat.
Välikämmenet: Lyhyet, vahvat ja hieman viistot sivusta katsottuna.
Etukäpälät: Suuret, tiiviit ja pyöreät. Kynnet ja päkiät mustat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, eturaajoja leveäm-
mälle asettuneet. Sivusta katsottuna takaraajat asettuvat hieman koiran taakse.
Reidet: Kohtuullisen pitkät, hieman viistot ja leveät, hyvin kehittyneet, vahvat
lihakset.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Sääret: Eivät reisiä lyhyemmät.
Välijalat: Vahvat, matalat ja pystysuorat. Ei kannuksia. (Huom. Suomessa kannus-
ten poisto on kielletty.)
Takakäpälät: Hieman etukäpäliä pienemmät ja soikeammat. Kynnet ja päkiät mus-
tat.

LIIKKEET: Vapaat ja tasapainoiset ja joustavat. Tyypillinen askellaji on tarmo-
kas, pitkäaskelinen ravi. Voimakas takaraajan työntö ja pitkälle eteen ulottuva
etuaskel. Ylälinja pysyy liikkeessä vakaana.

NAHKA: Tiivis ja rungonmyötäinen ilman poimuja tai löysää nahkaa, silti jousta-
va. Tasaisesti pigmentoitunut.
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KARVAPEITE:
Karva: Karkea ja paksu kaksinkertainen karvapeite, joka koostuu karkeasta ja pak-
susta, hieman aaltoilevasta peitinkarvasta ja pehmeästä, lyhyestä ja tiheästä alus-
karvasta. Peitinkarva peittää koko rungon. Luonnollisen ja trimmaamattoman tur-
kin pituus on 5-15 cm. Päässä on runsas karvoitus, joka muodostaa tuuheat kulma-
karvat, viikset ja parran. Raajoja peittää pitkä ja tuuhea karvoitus. Karvapeite on
trimmattava oikeaan muotoon. Trimmauksen tulee korostaa vahvan ja itsevarman
koiran luonnetta eikä se saa missään tapauksessa olla liian koristeellinen. Karva
jätetään pisimmäksi raajoissa ja kuonossa. Trimmauksen tulee korostaa massiivis-
ta, litteäotsaista päätä, hyvin asettuneita korvia, vahvaa kaulaa ja hyvin rakentunut-
ta, vahvaa runkoa.
Väri: Musta. Vähäinen määrä harmaita karvoja sallitaan (harmaata sekakarvaa saa
olla korkeintaan 1/3 koko rungosta).

KOKO JA PAINO:
Ihannesäkäkorkeus:
Urokset: 72 - 76 cm. Ei alle 70 cm eikä yli 78 cm
Nartut: 68 – 72 cm. Ei alle 66 cm eikä yli 74 cm
Hieman kookkaammat yksilöt voidaan hyväksyä, jos ne ovat sopusuhtaisia ja tyy-
piltään erinomaisia.
Paino:
Urokset: 50 - 60 kg. Nartut: 45 - 50 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.
 pyöreä kallo
 osittainen pigmentin puutos huulissa
 alaleuan etuhampaat eivät suorassa linjassa; pienet etuhampaat
 pyöreät, vinoasentoiset tai liian lähekkäin sijaitsevat silmät; vaaleahko sil-

mien väri
 kaula liian lyhyt eikä tarpeeksi lihaksikas
 säkä ei riittävän korostunut
 notkoselkä tai kapea selkä
 lanne liian pitkä, kapea, ei tarpeeksi lihaksikas
 lavat liian pystyt
 olkavarret liian lyhyet
 sisä- tai ulkokierteiset kyynärpäät
 sisä- tai ulkokierteiset käpälät
 sisään- tai ulospäin kiertyneet kintereet tai sirppikinner
 peitsaus ravissa
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 peitinkarva pehmeä tai sileä
 ruosteinen sävy peitinkarvassa
 ei aluskarvaa

VAKAVAT VIRHEET:
 puutteellinen sukupuolileima
 arka tai ylivilkas käytös
 pää lyhyt tai kevyt
 vilkkuluomi näkyvissä, vaaleat silmät
 lantio vaakasuora tai liian luisu
 rintakehä matala tai lyhyt
 oravanhäntä
 kaarevat eturaajat
 liikkeet rajoittuneet; veltot tai raskaat
 peitinkarva silkkinen

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 vihaisuus tai liiallinen arkuus
 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 kantarotuihin viittaavat ominaisuudet
 kirsu muunvärinen kuin musta
 herasilmä tai eriväriset silmät
 muu kuin leikkaava purenta tai hammaspuutokset
 peitinkarva sileä; puutteellinen pään, rinnan ja raajojen karvoitus
 muut kuin rotumääritelmässä kuvatut värit
 valkoiset täplät tai merkit
 selkeärajaiset harmaat läiskät turkissa

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

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


