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(THAI RIDGEBACK DOG)
Alkuperämaa: Thaimaa

KÄYTTÖTARKOITUS: Metsästys- ja seurakoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset tyypit

Alaryhmä 7 alkukantaiset metsästyskoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Thai ridgeback on vanha rotu, jota on kuvattu jo
noin 350 vuotta vanhoissa thaimaalaisissa arkeologisissa kirjoituksissa. Näitä koi-
ria käytettiin Thaimaan itäosassa lähinnä metsästykseen, mutta ne seurasivat myös
kärryjä ja toimivat vahtikoirina. Rodun alkuperäinen tyyppi on säilynyt aikojen
saatossa siksi, että kulkuyhteydet Thaimaan itäosassa olivat huonot ja näin ollen
mahdollisuudet sekoittua muihin rotuihin ovat olleet vähäiset.

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, lyhytkarvainen koira, jolla on selässä
vastakarvan muodostama kuvio (ridge). Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta
suurempi. Lihakset ovat hyvin kehittyneet ja rakenne tarkoituksenmukainen.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituuden ja säkäkorkeuden suhde on
11 : 10. Rinnan syvyys on puolet säkäkorkeudesta.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Sisukas ja toimelias koira, jolla on erin-
omainen hyppäämiskyky. Uskollinen perhekoira.

Ryhmä: 5

FCI:n numero: 338
Hyväksytty: FCI 25.2.2004
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PÄÄ
KALLO-OSA: Tasainen korvien välistä, sivulta katsottuna hieman pyöristynyt.
Koiran ollessa tarkkaavainen otsa on ryppyinen.
OTSAPENGER: Selvästi erottuva, mutta kohtuullinen.
KIRSU: Väriltään musta, sinisillä koirilla sinertävä.
KUONO-OSA: Kuononselkä on suora ja pitkä. Kuono-osa on kiilan muotoinen ja
hieman kalloa lyhyempi.
HUULET: Tiiviit ja hyvin pigmentoituneet.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Musta läiskä kielessä on toivottava. Leuat
ovat vahvat, hampaat valkoiset ja voimakkaat. Leikkaava purenta.
SILMÄT: Keskikokoiset, mantelinmuotoiset ja väriltään tummanruskeat. Meri-
pihkan väriset silmät sallitaan sinisillä koirilla.
KORVAT: Päälaen sivuille kiinnittyneet, keskikokoiset, kolmionmuotoiset,
eteenpäin kallistuneet ja tanakasti pystyssä. Korvia ei typistetä.

KAULA: Keskipitkä, vahva, lihaksikas ja hieman kaareutuva. Pään asento on
ryhdikäs.

RUNKO
SELKÄ: Vahva ja tasainen.
LANNE: Vahva ja leveä.
LANTIO: Kohtalaisen viisto.
RINTAKEHÄ: Niin syvä, että se ulottuu kyynärpäiden tasolle. Kylkiluut ovat
selvästi kaareutuneet, mutta rintakehä ei ole tynnyrimäinen.
ALALINJA JA VATSA: Vatsalinja on selvästi nouseva.
HÄNTÄ: Tyvestä paksu ja kärkeä kohti tasaisesti kapeneva. Hännänpää voi ulot-
tua kintereisiin. Hännän asento on pystysuora ja hieman kaareutunut.

RAAJAT
ETURAAJAT
LAVAT: Viistot ja taakse sijoittuneet.
KYYNÄRVARRET: Suorat.
RANTEET: Edestä katsottuna suorat, sivulta katsottuna vain hieman viistot.
KÄPÄLÄT: Soikeat. Kynnet ovat mustat, mutta voivat olla vaaleammat karva-
peitteen väristä riippuen.
TAKARAAJAT
REIDET: Hyvin kehittyneet.
POLVET: Hyvin kulmautuneet.
KINTEREET: Vahvat ja matalat.
VÄLIJALAT: Takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset.
KÄPÄLÄT: Soikeat.
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LIIKKEET: Askeleet ovat pitkät, ja runko pysyy koiran liikkuessa vakaana. Nor-
maalissa vauhdissa raajat liikkuvat yhdensuuntaisesti. Edestä katsottuna eturaajat
liikkuvat eteen ja taakse suoraviivaisesti siten, että olka-, kyynär- ja rannenivelet
ovat suunnilleen samalla linjalla. Takaa katsottuna lonkka- ja polvinivelet ovat
suunnilleen samalla linjalla. Koira liikkuu suoraan eteenpäin raajojen poikkeamatta
suorasta linjasta, siten askeleet ovat pitkät ja työntö voimakas. Koiran liikkuessa
yleisvaikutelma on sulavasti lipuva ja rytmiltään tasapainoinen.

NAHKA: Pehmeä, ohut ja tiiviisti pinnanmyötäinen. Ei löysää kaulanalusnahkaa.
KARVAPEITE
KARVA: Lyhyttä ja sileää. Vastakarvaan kasvavat karvat muodostavat selässä
selvästi muusta osasta selkää erottuvan ridgen. Ridget voivat olla eri muotoisia ja
pituisia, mutta niiden tulee olla symmetrisesti selkärangan kummallakin puolella ja
korkeintaan selän levyisiä. Kruunut ja pyörteet ridgen yläosassa sallitaan.
VÄRI: Yksivärinen punainen, musta, sininen ja hyvin vaalea harmahtava (isabel-
la). Punaisilla koirilla musta maski on toivottava.

KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 56 - 61 cm ja nartut 51 - 56 cm. Sallittu poikkeama
on 2,5 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.
 Muu kuin leikkaava purenta
 Epämääräinen ridge

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Ridgen puuttuminen
 Pitkä karvapeite

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

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


