Ryhmä: 8
Ei FCI-rotu
Hyväksytty RKF: 19.04.2012.
Kennelliitto 22.8.2019

Suomen KennelliittoFinska Kennelklubben ry

VENÄJÄNSPANIELI
(RUSSKI OHOTNICHI SPANIEL)
Alkuperämaa: Venäjä

1/6

KÄYTTÖTARKOITUS: Ylösajava ja noutava lintukoira
FCI:N LUOKITUS:
Ei FCI-rotu
Ryhmä 8
LYHYT HISTORIAOSUUS: On tiedossa, että Venäjälle tuotiin metsästysspanieleita 1800-luvun loppupuolella. Suurin osa pienehköistä spanieleista ei
soveltunut metsästykseen Venäjän laajoissa vaihtelevissa maastoissa. 1900-luvun
alussa ammattimetsästäjät aloittivat jalostuksen saadakseen aikaan korkearaajaisemman ja luonteeltaan sopivamman metsästyskoiran.
Rodun ensimmäinen rotumääritelmä laadittiin v. 1951, ja seuraava, hieman uudistettu rotumääritelmä hyväksyttiin 1966.
Venäjänspanielia käytetään ylösajavana koirana vesi- ja maalintujen metsästykseen. Koiran tehtävä on etsiä riista, ajaa se lentoon tai liikkeelle ja laukauksen jälkeen noutaa riista metsästäjälle tämän käskystä.
Venäjänspanielilla on kaikki metsästyskoiralta vaadittavat ominaisuudet, erinomainen hajuaisti ja se on kestävä, sinnikäs ja nopea haavoittunutta riistaa etsiessään ja
se noutaa sekä vedestä että maastosta.
Rotu on levinnyt kaikkialle Venäjälle.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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YLEISVAIKUTELMA: Venäjänspanieli on keskikokoinen, pitkäkarvainen ja
kohtalaisen korkearaajainen. Se on mittasuhteiltaan hieman korkeuttaan pitempi,
sopusuhtainen, vankka ja lihaksikas ylösajava metsästyskoira.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus mitattuna rintalastasta istuinluun kärkeen on suhteessa säkäkorkeuteen 110-115% uroksilla ja nartuilla 115120%. Kuonon pituus on sama kuin kallon pituus.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ystävällinen, tasapainoinen ja vilkas.
PÄÄ: Suhteessa runkoon, kuiva ja kohtalaisen pitkä; uroksilla voimakkaampi.
Kallo: Suhteellisen leveä, ylhäältä katsottuna soikea; posket eivät ole ulkonevat.
Niskakyhmy on vähäinen. Kallon ja kuonon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset. Kulmakaaret ovat kohtuulliset.
Otsapenger: Vähäinen mutta selvästi erottuva.
Kirsu: Iso, sieraimet ovat suuret ja avoimet. Väriltään ruskea tai musta karvapeitteen värin mukaan.
Kuono: Pitkänomainen, hieman kalloa kapeampi, silmien alta meislautunut. Kuono
kapenee kevyesti kohti kirsua ja kuonon kärki on melko tylppä.
Huulet: Kuivat, tiiviit, karvapeitteen värin mukaiset.
Leuat / hampaat: Normaali, voimakas, hyvin kehittynyt ja tiivis hammasrivi. Leikkaava purenta, täysi hampaisto.
Silmät: Väriltään tummanruskeat tai ruskeat karvapeitteen värin mukaan. Muodoltaan soikeat ja keskikokoiset, suoraan eteenpäin suuntautuneet. Ruskeilla ja ruskeavalkoisilla koirilla hyväksytään vaaleammat silmät. Silmäluomet ovat tiiviit ja
hyvin pigmentoituneet.
Korvat: Pitkät ja leveät, kärjistään pyöristyneet, liikkuvat ja poskenmyötäisesti
riippuvat. Korvat ovat kiinnittyneet silmien tasolle tai hieman korkeammalle ja
ulottuvat eteenpäin vedettyinä kirsun kärkeen.
KAULA: Kohtuullisen pitkä, ei kovin korkea-asentoinen, poikkileikkaukseltaan
soikea ja lihaksikas, ei löysää nahkaa eikä poimuja.
RUNKO
Ylälinja: Laskee hieman säästä kohti lannetta.
Säkä: Selvästi erottuva, etenkin uroksilla.
Selkä: Suora, leveä ja lihaksikas.
Lanne: Lyhyt, leveä, lihaksikas ja hieman kaareva.
Lantio: Leveä, kohtuullisen pitkä, lihaksikas ja hieman viisto.
Rintakehä: Kohtuullisen leveä, syvä ja pitkä, ulottuu kyynärpäiden tasolle tai juuri
niiden alapuolelle. Myös taaimmat kylkiluut ovat hyvin kehittyneet.
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Alalinja ja vatsa: Alalinja on kuvetta kohti hieman kohoava, ei kuroutuva.
HÄNTÄ: Tyvestä melko paksu, suora, liikkuva ja hapsuttunut. Koiran seistessä
häntä on selkälinjan jatkeena. Innostuneen koiran häntä nousee hieman, levossa se
on riippuva.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Kuivat ja vankkaluiset, edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset.
Lavat: Viistot. Lapaluun ja olkavarren välinen kulma on n. 90°
Olkavarret: Viistot, lähes lapaluiden pituiset.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Kyynärvarret: Suorat.
Välikämmenet: Hyväluustoiset, vahvat, sivulta katsottuna hieman viistot.
Etukäpälät: Pyöreät, tiiviit, korkeat. Varpaat tiiviisti yhdessä ja niiden välissä on tiheää karvaa.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Lihaksikkaat, takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, asennoltaan eturaajoja leveämmällä. Hyvät kulmaukset.
Reidet: Kohtalaisen pitkät, hiukan viistot, lihaksikkaat.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Sääret: Kohtalaisen pitkät, hiukan viistot.
Välijalat: Voimakkaat ja suorat. Hyvä kinnerkulma.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Vapaat, sujuvat, maatavoittavat. Tyypillinen liikuntatapa riistaa hakiessa on laukka, joka muuttuu vaikeakulkuisessa maastossa raviksi.
NAHKA: Tiivis, joustava, ei poimuja eikä ryppyjä.
KARVAPEITE
Karva: Kohtuullisen pitkää, kiiltävää, tiivistä, suoraa tai hieman laineikasta.
Päässä ja eturaajojen etuosassa karva on lyhyttä ja suoraa.
Niskassa ja rungossa karva on kohtuullisen pitkää ja runsasta.
Kaulan alapuolella, rinnassa, vatsassa, raajojen takapuolella, korvissa ja hännän
alapuolella pitempi, pehmeä ja laineikas karva muodostaa hapsut. Varpaiden välissä on tiheää karvaa.
VÄRI
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Yksivärinen musta, ruskea tai punainen (vaaleasta tummanpunaiseen). Pienet
valkoiset merkit rinnassa ja/tai kaulassa sekä raajoissa on sallittu. Edellä mainituissa väreissä voi olla punaruskeat (tan) merkit.
Kaksivärinen: valkoinen mustin, ruskein tai punaruskein laikuin. Valkoinen voi
olla myös kimo (roan).
Edellä mainituissa väreissä voi olla punaruskeat (tan) merkit, jolloin puhutaan
kolmivärisistä.

KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 40–45 cm
Nartut 38–43 cm
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Liian kevyt luusto, liian raskas luusto
Epäselvä sukupuolileima
Uroksilla ei tarpeeksi kehittynyt säkä
Ylivilkkaus, flegmaattisuus
Hieman karkea, raskas tai kevyt pää, korostuneet posket
Kyömy kuononselkä
Lyhyt kuono, loiva otsapenger, löysät huulet
Raskaat ja veltot korvat
Pyöreät, pienet tai liian ulkonevat silmät, liian vaaleat silmät paitsi ruskeilla ja ruskeavalkoisilla koirilla
Pienet, harvat hampaat, puuttuvat välihampaat (enintään kaksi P1, P2 tai
P3 -hammasta)
Löysä kaulanahka
Karpinselkä, painunut selkä
Suora tai pitkä lanne
Liian kapea, lyhyt, jyrkkä tai heikkolihaksinen lantio
Liikkumaton häntä, häntä takaraajojen välissä
Liian korkea-asentoinen häntä
Käyrät eturaajat, liian suorat etukulmaukset, hieman ulkonevat kyynärpäät, painuneet välikämmenet, sisä- tai ulkokierteiset käpälät
Liian niukat takakulmaukset, hieman sisä- tai ulkokierteiset kintereet, hieman ahdas takaosa, sirppikinner
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Leveät tai löysät käpälät, ns. jäniksenkäpälät, varpaiden välissä liian pitkää pehmeää karvaa
Voimattomat, sipsuttavat tai rajoittuneet liikkeet, voimaton taka-askel.
Karkea tai harva karvapeite, liian lyhyt, liian pitkä tai liian laineikas karvapeite, liian vähäinen hapsutus

VAKAVAT VIRHEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kevyt, raskas tai löysä rakenne; heikko lihaksisto
Epäselvä sukupuolileima
Liian pitkä tai lyhyt runko
Yli tai alle 2 cm:n poikkeamat annetusta säkäkorkeudesta
Karkea, raskas tai kevyt pää, liian korostuneet posket, liian vähäinen tai
jyrkkä otsapenger
Lyhyt kuono, laskeva tai kovera kuononselkä, löysät huulet
Liian ylöskiinnittyneet tai liikkumattomat korvat
Ulkonevat, liian vaaleat tai keltaiset silmät. Epätäydellinen pigmentti silmäluomissa
Neljän P1, P2 tai P3-hampaan tai yhden P4-hampaan puuttuminen
Epäjalo kaula
Notko- tai köyryselkä, painunut tai pitkä lanne, kapea, lyhyt, heikko lihakseton lantio
Kapea rintakehä, tynnyrimäinen rintakehä
Selvästi käyrät eturaajat, pystyt lavat tai välikämmenet, ulkonevat kyynärpäät, liian kapea rinta, painuneet välikämmenet, voimakkaasti ulkokierteiset etukäpälät
Suorat takakulmaukset, takaosa liian kapea tai leveä, pihtikintereet tai länkisääret
Litteät tai löysät käpälät
Veltot, tasapainottomat tai lyhytaskeliset liikkeet
Liian karkea tai kihara karva niskassa tai rungossa. Harottava, villava,
liian lyhyt tai harva peitinkarva

HYLKÄÄVÄT VIRHEET
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Mikä tahansa poikkeavuus leikkaavasta purennasta, vino purenta
• Yhden tai useamman etuhampaan puuttuminen tai murtuma, joka estää
purennan arvioinnin.
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HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria

