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Alkuperämaa: Saksa

KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat.

Alaryhmä 5 aasialaiset pystykorvat ja niiden
sukulaisrodut
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Chow-chown ja wolfspitzin risteytyksestä syntyi
vuonna 1960 rotu, jota ensin kutsuttiin ”wolfchow’ksi”. Samojediristeytyksen
jälkeen vuonna 1973 se nimettiin eurasieriksi ja FCI tunnusti rodun.

YLEISVAIKUTELMA: Tasapainoisesti rakentunut, keskikokoinen, pystykorva-
tyyppinen koira, jolla on pystyt korvat ja jossa esiintyy useita eri värejä. Karvan
pituuden tulee on sellainen, että rungon mittasuhteet erottuvat. Keskivahva luusto.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suu-
rempi. Kuono ja kallo ovat lähes yhtä pitkät.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Itsevarma, rauhallinen, tasapainoinen ja
korkean ärsytyskynnyksen omaava. Valpas ja tarkkaavainen olematta äänekäs.
Isäntäväkeensä erittäin kiintynyt. Pidättyväinen vieraita kohtaan olematta aggres-
siivinen. Ei riistaviettiä.

Ryhmä: 5

FCI:n numero: 291
Hyväksytty: FCI 6.1.1994
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Kehittyäkseen luonteeltaan rodunomaiseksi eurasier tarvitsee jatkuvan kiinteän
yhteyden isäntäväkeensä sekä ymmärtäväisen ja kuitenkin johdonmukaisen kasva-
tuksen.

PÄÄ: Tasapainoinen, kallo-osa ei ole liian leveä. Ylhäältä ja sivulta katsottuna
pään muoto on kiilamainen. Kuononselkä ja kallo-osa ovat yhdensuuntaiset.
KALLO-OSA: Litteä otsa, jossa on selvästi havaittava otsauurre. Selväpiirteinen
niskakyhmy.
OTSAPENGER: Vähäinen.
KIRSU: Keskikokoinen ja mustapigmenttinen.
KUONO-OSA: Ei liian karkea eikä liian suippo, kirsua kohti kapeneva. Kuonon-
selkä ja alaleuan luut ovat suorat.
HUULET: Tiiviit ja mustapigmenttiset.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ovat vahvat ja alaleuan kaari leveä.
Vahva ja täysi hampaisto (42 hammasta hammaskaavion mukaisesti). Joko leik-
kaava tai tasapurenta. Yläetuhampaat ovat joko tiiviisti alaetuhampaiden edessä tai
niitä vasten. Väli- ja poskihampaat ovat yhdessä rivissä ilman välejä. Kaikki ham-
paat ovat kohtisuorassa leukoihin nähden.
POSKET: Hieman erottuvat.
SILMÄT: Tummat ja keskikokoiset, eivät liian syvällä sijaitsevat eivätkä ulkone-
vat. Silmäaukot ovat hieman vinot. Silmäluomet ovat mustapigmenttiset ja tiiviit.
KORVAT: Kiinnittyneet noin korvan tyven leveyden päähän toisistaan. Keskiko-
koiset, kolmion muotoiset, pystyt ja kärjistään hieman pyöristyneet. Korvankärjet
ja otsapenkereen keskikohta muodostavat tasasivuisen kolmion.

KAULA: Keskipitkä, lihaksikas ja tasapainossa yleisvaikutelman kanssa. Tiivis
kaulanahka. Liittyy sulavasti runkoon.

RUNKO: Vahva, ei liian lyhytrunkoinen.
SÄKÄ: Korostunut.
SELKÄ: Kiinteä, suora ja erittäin lihaksikas.
LANNE: Pitkä, leveä ja erittäin lihaksikas.
LANTIO: Sivulta katsottuna suora, leveä ja vahva. Lantioluun asento on hieman
viisto.
RINTAKEHÄ: Ulottuu kyynärpäiden tasolle ja on muodoltaan soikea. Eturinta on
hyvin kehittynyt olematta esiintyöntyvä. Rintalasta ulottuu pitkälle taakse.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on hieman kohoava.

HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, pyöreä ja kiinteä, paksu, kärkeä kohti kapeneva
ja tuuheakarvainen. Häntä on joko eteenpäin selän päälle tai sivulle kaartunut tai
selälle kiertynyt. Ulottuu suorana kintereeseen asti.
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RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntai-
set, sivulta katsottuna kohtuullisesti kulmautuneet. Olka- ja kyynärvarsi ovat lähes
yhtä pitkät.
LAVAT: Lihaksikkaat ja hieman viistot.
OLKAVARRET: Keskipitkät ja lihaksikkaat.
KYYNÄRPÄÄT: Rintakehän myötäiset.
KYYNÄRVARRET: Keskipitkät ja lihaksikkaat.
RANTEET: Vahvat.
VÄLIKÄMMENET: Keskipitkät, edestä katsottuna täysin suorat, sivulta katsot-
tuna hieman viistot.
KÄPÄLÄT: Soikeat, tiiviit ja kohtuullisen kaareutuneet. Kynnet ovat vahvat ja
tummapigmenttiset. Päkiät ovat kiinteät, paksut ja mustapigmenttiset. Päkiöiden
välit ovat tiheäkarvaiset.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, sivulta kat-
sottuna kohtuullisesti kulmautuneet. Reisi ja sääri ovat lähes yhtä pitkät.
REIDET: Keskipitkät ja vahvalihaksiset.
POLVET: Vakaat, eivät liian niukasti kulmautuneet.
SÄÄRET: Keskipitkät ja lihaksikkaat.
KINTEREET: Vakaat, eivät liian matalat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
VÄLIJALAT: Pitkät, leveät ja sivulta katsottuna pystysuorat.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.

LIIKKEET: Maatavoittavat, hyvä potku ja hyvä ulottuvuus eteenpäin.

NAHKA: Kiinteä ja pigmentoitunut.

KARVAPEITE
KARVA: Koko runko on tiheän pohjavillan ja keskipitkän, ei täysin rungon-
myötäisen ja karhean karvan peittämä. Kuono-osa, pään etuosa, korvat ja raajojen
etupuoli ovat lyhytkarvaiset. Häntä, eturaajojen takaosa (hapsut) ja takaraajojen
takaosa (housut) ovat pitkäkarvaiset. Kaulassa karva on hieman pitempää kuin
rungossa muodostamatta harjaa.
VÄRI: Kaikki värit ja väriyhdistelmät ovat sallittuja, paitsi puhtaan valkoinen,
valkokirjava ja maksanruskea.

KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 52 - 60 cm, ihanne 56 cm ja nartut 48 - 56 cm, ihanne
52 cm.
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PAINO: Urokset 23 - 32 kg, ihanne 26 kg ja nartut 18 - 26 kg, ihanne 22 kg.
Tärkeintä on mittasuhteiden sopusuhtaisuus, mutta keskikoko ja -paino ovat kui-
tenkin tavoitteena.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvin-
vointiin.

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Hermostuneisuus, arkuus, liika epäluuloisuus
 Puuttuva sukupuolileima
 Yhden tai useamman etuhampaan tai kulmahampaan, yhden tai useamman

P3:n tai P4:n sekä yhden tai useamman M1:n tai M2:n puutos. Epänormaalit
purennat.

 Sisään- tai ulospäin kiertyneet silmäluomet (entropium tai ektropium), liian
syvällä sijaitsevat tai liian pienet silmät

 Kaksoissilmäripset (distichiasis)
 Taitto- ja luppakorvaisuus
 Koukkuhäntä
 Voimakas pigmentin puute

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

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


