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(CANAAN DOG)
Alkuperämaa: Israel

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat
Alaryhmä 6 alkukantaiset koirat
Käyttökoetulosta ei vaadita

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, tasapainoinen, voimakas ja neliömäinen
koira, joka muistuttaa villikoiraa. Sukupuolien erot selvät.

LUONNE: Valpas, nopea reaktioissaan. Epäluuloinen vieraita kohtaan, puolustus-
haluinen muttei aggressiivinen. Ei ainoastaan varovainen ihmisiä vaan myös muita
eläimiä kohtaan. Erityisen uskollinen ja vastaanottavainen koulutukselle.

PÄÄ: Suhteellinen, tylpän kiilan muotoinen, keskipituinen, näyttää leveämmältä
kuin onkaan johtuen alaskiinnittyneistä korvista. Kallo melko litteä. Voimakkaan
uroksen pää saa olla melko leveä. Otsapenger matala mutta selvä. Kuono voima-
kas, kohtuullisen pituinen ja levyinen. Leuat voimakkaat. Huulet tiiviit. Kirsu mus-
ta.
SILMÄT: Tummanruskeat, hiukan vinot, mantelinmuotoiset. Tummat silmäluo-
met.
KORVAT: Pystyt, melko lyhyet ja leveät, hieman kärjistään pyöristyneet ja alas-
kiinnittyneet.
PURENTA: Säännöllinen ja täydellinen leikkaava tai tasapurenta.
KAULA: Lihaksikas, keskipituinen.

Ryhmä: 5
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ETURAAJAT: Lavat viistot ja lihaksikkaat, tiiviit kyynärpäät. Eturaajat täysin
suorat.
RUNKO: Neliömäinen, säkä hyvin kehittynyt, selkä suora, lantio lihaksikas, rinta-
kehä syvä ja kohtuullisen leveä, kylkiluut hyvin kaarevat. Vatsaviiva ylösvetäyty-
vä. Tasapainoinen.
TAKARAAJAT: Voimakkaat, hyvin kulmautuneet. Matala kinner. Vahvat reidet,
hieman hapsukkaat.
KÄPÄLÄT: Vahvat pyöreät kissankäpälät, kovat päkiät.

HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, paksu, harjamainen. Koira kantaa häntänsä kier-
tyneenä selän päälle.

LIIKKEET: Nopea, kevyt ja tarmokas ravi. Tulee vaikuttaa ketterältä ja elinvoi-
maiselta. Oikea liikuntatapa on tärkeä.

KARVAPEITE: Peitinkarva tiheä, karhea ja suora, lyhyestä keskipituiseen. Poh-
javilla lyhyttä, rungonmyötäistä ja runsasta.
VÄRI: Hiekanvärisestä punaruskeaan, valkea, musta tai laikukas, mustan maskin
kanssa tai ilman. Jos maski on, sen pitää olla symmetrinen. Musta maski on sallittu
kaikissa väreissä. Valkeat merkit on sallittu kaikissa väreissä. "Bostonterrieri-
kuvio" on yleinen. Harmaa, brindle, black&tan tai kolmivärinen eivät ole hyväk-
syttäviä. Aavikon värit - hiekka, kulta, punainen tai kermanväri ovat erittäin tyypil-
lisiä.

KOKO: Korkeus 50-60 cm. Urokset saavat olla huomattavasti suurempia kuin
nartut. Paino 18-25 kg.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 vihaisuus tai liiallinen arkuus
 selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

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

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


