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(PUDELPOINTER)
Alkuperämaa: Saksa
KÄYTTÖTARKOITUS: Monipuolinen seisoja, joka soveltuu kaikenlaiseen
kanakoirametsästykseen niin pelto- ja metsämaastossa kuin vedessäkin.
FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 7 kanakoirat
Alaryhmä 1.1 mannermaiset kanakoirat
Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Villakoirapointteri on karkeakarvainen seisojarotu,
joka polveutuu kahdesta rodusta, villakoirasta ja pointterista, ja joka on kehittynyt
täysin erillään muista seisojaroduista. Vaikka villakoiraa käytettiinkin ainoastaan
rodun jalostuksen alkuvaiheessa, sen metsästysominaisuudet ovat säilyneet nykypäivään asti. Näiden yhdistyessä pointterin erinomaisiin ominaisuuksiin, tarkkaan
hajuaistiin, nopeaan ja laajaan hakutyöskentelyyn ja vakaaseen seisontaan on syntynyt monipuolinen, perimältään vakaa ja terve seisoja, jolla on kaikki metsästykseen vaadittavat ominaisuudet. Rodun alkuperämaa painottaa voimakkaasti rodun
terveyttä, erityisesti lonkkaniveldysplasian (HD) ja epilepsian ehkäisemistä.
YLEISVAIKUTELMA: Ihanteena on voimakasrakenteinen seisoja, jolla on
kauttaaltaan karkea, ei liian pitkä, väriltään ruskea, kuihtuneen lehden värinen tai
musta karva.
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TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituuden ja säkäkorkeuden suhde on
10:9. Kallo (niskakyhmystä otsapenkereeseen) ja kuono (otsapenkereestä kirsun
kärkeen) ovat yhtä pitkät.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ei arka eikä aggressiivinen. Rauhallinen,
tasainen, hillitty luonne, selvä metsästysvietti vailla riista- tai laukausarkuutta.
PÄÄ: Pituudeltaan ja leveydeltään tasapainoinen, oikeassa suhteessa koiran kokoon ja sukupuoleen.
Kallo: Tasainen, vain sivuilta kevyesti pyöristynyt, kohtuullisen leveä. Voimakkaat
kulmakaaret.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Voimakkaasti pigmentoitunut, karvapeitteen väriin sointuva. Hyvin avoimet
sieraimet.
Kuono: Pituudeltaan ja leveydeltään tasapainoinen, ei kapea eikä terävä. Kuononselkä on suora.
Huulet: Tiiviit, eivät riippuvat. Tiiviit suupielet.
Leuat / hampaat: Kookkaat hampaat ja voimakkaat leuat. Täysihampainen, säännöllinen, tiivis ja täydellinen leikkaava purenta, hampaat kohtisuorassa leukoihin
nähden (42 hammasta).
Silmät: Kauas toisistaan sijoittununeet ja suuret, väriltään tumman meripihkan
väriset ja ilmeeltään eloisat. Tiiviit, kokonaan karvoittuneeet silmäluomet.
Korvat: Keskikokoiset, kärjistään pyöristyneet, korkealle kiinnittyneet ja tiiviisti
pään myötäisesti riippuvat, eivät paksut. Kokonaan karvoittuneet.
KAULA: Keskipitkä, lihaksikas, niskalinja kevyesti kaartuva, ei löysää kaulanahkaa.
RUNKO
Ylälinja: Vaakasuora.
Säkä: Selvästi erottuva.
Selkä: Lyhyt, vahva, suora ja lihaksikas.
Lanne: Lihaksikas.
Lantio: Keskipitkä, lihaksikas, loivasti laskeva.
Rintakehä: Leveä ja syvä, kylkiluut selvästi kaartuvat, ei tynnyrimäinen.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kevyesti ja tyylikkäästi kohoava, solakka.
HÄNTÄ: Kiinnittyy tasaisesti ja sulavasti lantion linjan jatkoksi. Häntä on suora,
asento ei liian pystysuora. Häntää peittää karkea karva, joka ei muodosta hapsuja.
Eläinsuojelumääräysten mukaisesti häntä typistetään metsästyskoirilla niin, että se
nartulla peittää sukuelimet ja uroksilla kivespussin.

VILLAKOIRAPOINTTERI

3/4

Maissa, joissa typistäminen on kielletty, häntä jätetään luonnolliseksi.
Typistämätön häntä ulottuu kintereeseen ja on asennoltaan suora tai hieman
sapelimainen, hieman selkälinjan tasoa korkeammalla.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset, sivulta katsottuna
suorat ja selvästi rungon alla. Vahva luusto ja nivelet.
Lavat: Tiiviit, hyvin lihaksikkaat, hyvä kulmaus olkavarteen nähden.
Olkavarret: Pitkät, vahva- ja kuivalihaksiset.
Kyynärpäät: Hyvin rungonmyötäiset ja rungon alla, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Kyynärvarret: Pitkät, lihaksikkaat ja kuivat, maahan nähden pystysuorassa. Hyvä
kulmaus olkavarteen nähden.
Ranteet: Voimakkaat.
Välikämmenet: Hieman viistot.
Etukäpälät: Pyöreät tai soikeat ja tiiviit. Vahvat, lujat päkiät. Käpälien ja varpaiden
karva ei liian pitkää.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaa katsottuna pystysuorat ja yhdensuuntaiset. Lihaksikkaat ja
vahvaluustoiset.
Reidet: Pitkät, leveät ja lihaksikkaat.
Polvet: Vahvat, hyvä polvikulma.
Sääret: Voimakkaat, jäntevät ja lihaksikkaat.
Kintereet: Voimakkaat ja hyvin kulmautuneet.
Välijalat: Lyhyet ja pystysuorat.
Takakäpälät: Pyöreät tai soikeat ja tiiviit. Vahvat, lujat päkiät. Käpälien ja varpaiden karva ei liian pitkää.
LIIKKEET: Tasapainoiset, joustavat, maatavoittavat ja pitkäaskeliset. Suorat ja
yhdensuuntaiset edestä ja takaa katsottuna. Koira vaikuttaa ryhdikkäältä.
NAHKA: Tiiviisti pinnanmyötäinen, ei poimuja.
KARVAPEITE
KARVA: Tiivistä ja pinnanmyötäistä. Kova, karkea, keskipitkä karva ja tiheä
aluskarva. Peitinkarvan pituus sään kohdalla 4–6 cm. Päässä on parta ja kulmakarvat. Vatsassa karva on tiheää ja tiivistä. Tiheä, karkea karva suojaa koiraa mahdollisimman hyvin vammoilta ja huonolta säältä.
VÄRI: Aina yksivärinen ruskea, kuihtuneen lehden värinen tai musta. Pienet
valkoiset merkit sallitaan.
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Urokset 60–68 cm
Nartut 55–63 cm

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
Erityisesti:
• notko tai köyry selkä
• sisä- tai ulkokierteiset kyynärpäät
• länkisäärisyys, pihtikinttuisuus tai takaraajojen ahtaus seistessä ja/tai liikkeessä
• jäykät tai sipsuttavat liikkeet
• liian pitkä tai ohut karva; aluskarvan puuttuminen.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• kaikenlaiset luonteen heikkoudet, erityisesti riista- tai laukausarkuus,
hermostuneisuus, pelkopureminen
• ylä- tai alapurenta, vino purenta; ahdasasentoiset kulmahampaat; muiden paitsi
P1-hampaiden puuttuminen
• entropion, ektropion
• ripsettömät yläluomet, karvattomat silmänympärykset
• lyhytkarvaisuus
• parran puuttuminen
• muut kuin rotumääritelmän sallimat värit tai merkit
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

