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(BOLOGNESE)
Alkuperämaa: Italia
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Seurakoira
Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat
Alaryhmä 1 bichonit ja sukulaisrodut
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Bolognesen ja maltankoiran alkuperä sekoitetaan
usein keskenään, sillä molemmat rodut polveutuvat samoista pienistä koirista, joita
Aristoteles (384–322 eaa) kutsui nimellä ”canes melitensis”. Bolognese tunnettiin
jo roomalaisajalla, ja koko Rooman valtakunnan ajan ne olivat valtaapitävien antamia, korkeasti arvostettuja lahjoja. Cosimo de Medici (1389–1464) lahjoitti
Brysseliin peräti kahdeksan yksilöä belgialaisille aatelismiehille. Espanjan kuningas Filip II, joka hallitsi vuosina 1556-1598, sai Esten herttualta lahjaksi kaksi
koiraa ja totesi kiitoskirjeessään, että ”nämä kaksi pientä koiraa ovat kuninkaallisimmat lahjat, jotka hallitsija voi saada”. Myös Tizian, Pieter Brueghel vanhempi
ja Goya ovat kuvanneet bologneseja maalauksissaan.
YLEISVAIKUTELMA: Pienikokoinen, suhteellisen vankka, tiivisrakenteinen
koira, jolla on puhtaanvalkoinen, pitkä ja pörheä karvapeite.
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TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Neliömäinen; rungon pituus on sama kuin
säkäkorkeus. Pään pituus on 1/3 säkäkorkeudesta. Rintakehän syvyys on lähes
puolet säkäkorkeudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Hillitty, yleensä ei erityisen vilkas. Kekseliäs, tasainen ja erittäin kiintynyt isäntäväkeensä ja lähipiiriinsä.
PÄÄ: Keskipitkä, leveys poskikaarien kohdalta on sama kuin kallo-osan pituus.
Kallo: Sivusta katsottuna hieman soikea (munanmuotoinen), päälaki melko litteä ja
kallo sivuilta hieman kaartunut. Otsaluut ovat selvästi havaittavissa. Kallon ja
kuonon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset. Vähäinen otsauurre ja niskakyhmy. Kallo
on hieman kuonoa pitempi.
Otsapenger: Melko selvä.
Kirsu: Suoraan kuononselän jatkeena, kookas ja väriltään musta. Sivulta katsottuna
kirsun etureuna on pystysuora.
Kuono: Pituudeltaan noin 2/5 koko pään pituudesta. Kuononselkä on suora ja kuonon sivut yhdensuuntaiset, joten kuonon etuosa on lähes neliömäinen. Kuonon tyvi
on hyvin meislautunut.
Huulet: Ylähuulet eivät ole kovin syvät, eivätkä ne saa peittää alahuulia. Kuonon
alalinja muodostuu alaleuan linjasta.
Leuat / hampaat: Leuat ovat normaalisti kehittyneet ja täydellisesti toisiinsa sopivat. Hampaat ovat valkoiset, tasaisesti sijoittuneet, vahvat ja täysilukuiset. Leikkaava purenta, tasapurenta hyväksytään.
Silmät: Lähes suoraan eteenpäin suuntautuneet, hieman keskikokoa suuremmat,
eivät ulkonevat. Silmäaukko on pyöreä, silmänvalkuainen ei näy. Silmäluomien
reunat ovat mustat ja silmäterät tumman okranväriset.
Korvat: Korkealle kiinnittyneet, pitkät ja riippuvat. Tyvestään melko jäykät ja
kallosta koholla, mikä saa pään vaikuttamaan todellista leveämmältä.
KAULA: Kuiva ja samanpituinen kuin pää.
RUNKO: Koska bolognese on neliömäinen koira, rungon pituus mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen on sama kuin säkäkorkeus.
Ylälinja: Suora selkälinja ja hieman kaartuva lanneosa sulautuvat pehmeästi lantiolinjaan.
Säkä: Vain hieman erottuva. Lapaluiden kärjet selvästi erillään.
Selkä: Suora.
Lanne: Lyhyt, vahva, hieman kaartuva.
Lantio: Hyvin leveä ja vain hieman viisto.
Rintakehä: Tilava, ulottuu kyynärpäiden tasolle ja on syvyydeltään lähes puolet
säkäkorkeudesta; kylkiluut ovat kaarevat. Rintalastan kärki vain hieman havaittavissa.
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Alalinja ja vatsa: Vatsalinja myötäilee rintalastaa ja kohoaa vain hieman vatsaa
kohti.
HÄNTÄ: Kiinnittynyt lantiolinjan jatkeeksi ja selän päälle kaartunut.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Täysin suorat ja rungon keskilinjan kanssa yhdensuuntaiset.
Lavat: Pituudeltaan 1/4 säkäkorkeudesta, viistot ja lähes rungon keskilinjan kanssa
yhdensuuntaiset.
Olkavarret: Tiiviisti rungonmyötäiset ja lähes yhtä pitkät kuin lavat, mutta eivät
yhtä viistot.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Yhtä pitkät kuin olkavarret ja täysin pystysuorat.
Välikämmenet: Edestä katsottuna jatkavat kyynärvarren pystysuoraa linjaa, sivulta
katsottuna hieman viistot.
Etukäpälät: Muodoltaan soikeat; päkiät ovat joustavat ja väriltään tummat; kynnet
ovat erittäin kovat ja väriltään mustat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaa katsottuna istuinluun kärjestä maahan pystysuorat ja yhdensuuntaiset.
Reidet: Pituudeltaan 1/3 säkäkorkeudesta ja viistot, takaa katsottuna pystysuorat.
Polvet: Tiiviit, polvikulma ei ole kovin voimakas.
Sääret: Reisiä pitemmät.
Kintereet: Kinnerkulma ei ole kovin voimakas.
Välijalat: Pituudeltaan hieman alle kolmannes säkäkorkeudesta.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät, mutta eivät yhtä soikeat.
LIIKKEET: Vapaat ja tarmokkaat. Pään asento on ylväs ja arvokas.
NAHKA: Tiiviisti pinnanmyötäinen kaikkialla rungossa. Limakalvot ja vilkkuluomet ovat ehdottomasti mustat.
KARVAPEITE
Karva: Kauttaaltaan pitkää päästä hännänpäähän ja selästä käpäliin. Kuonossa
karva on lyhyempää. Karva on pörheää ja muodostaa kauttaaltaan samanlaisia
pitkiä kiharoita; ei koskaan litteää ja tiivistä eikä muodosta hapsuja.
Väri: Kauttaaltaan puhtaan valkoinen; hyvin vähäiset norsunluun sävyt eivät ole
hylkääviä virheitä.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 27–30 cm, nartut 25–28 cm.
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Paino: 2.5–4 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.

Karsastus
VAKAVAT VIRHEET:

Selvästi erisuuntaiset tai yhtenevät kallon ja kuonon ylälinjat

Kyömy kuononselkä

Alapurenta

Uroksilla säkäkorkeus alle 25 cm tai yli 33 cm sekä nartuilla alle 22 cm ja yli
32 cm
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

Vihaisuus tai liiallinen arkuus

Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

Pigmentin puute kirsussa

Muun värinen kuin musta kirsu

Voimakas alapurenta, jolloin hampaat näkyvät ja kuonon muoto muuttuu

Molemminpuolinen pigmentinpuute silmäluomissa

Herasilmä

Hännättömyys

Luonnostaan lyhyt tai lyhennetty häntä

Muu kuin valkoinen väri

Läiskikkyys tai täplikkyys
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

