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(RATONERO BODEGUERO ANDALUZ)
Alkuperämaa: Espanja
KÄYTTÖTARKOITUS: Hiirten ja rottien hävittäminen kellareista ja talleilta,
voidaan myös käyttää kaniinin ja jäniksen metsästykseen ja pienpetojen hävittämiseen.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 3 terrierit
Alaryhmä 1 suuret ja keskikokoiset terrierit
Käyttökoetulosta ei vaadita
LYHYT HISTORIAOSUUS: Rodun uskotaan polveutuvan pienistä terriereistä,
joita brittiläiset viini- ja kaivosyritysten työntekijät toivat mukanaan Etelä- Espanjaan 1700-luvun lopussa ja1800-luvun alussa, sekä Espanjan rannikkoalueiden
merimiesten ja satamatyöläisten rottakoirista. Nämä koirat eivät edustaneet mitään
tiettyä rotua, mutta niillä oli luontainen taipumus pyydystää ja tappaa satamissa,
viinikellareissa, varastoissa, talleilla ja tehtaissa runsaslukuisina esiintyviä hiiriä ja
rottia.
Valkovoittoista väriä suosittiin siksi, että se erottuu hyvin hämärässä työskentelyympäristössä. 1900-luvun alkupuolella rotu oli jo jokseenkin vakiintunut ja rotutyyppi vahvistui entisestään, kun siihen risteytettiin vielä yhtä rotua: englanninkääpiöterrieriä.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, mittasuhteiltaan neliömäinen, nartut
rungoltaan hieman pitempiä. Väriltään valkoinen, jossa mustia merkkejä. Nahka on
ohut ja tiivis, olemus lihaksikas mutta kevyt.
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Koira on hämmästyttävän ketterä, vahva ja nopea metsästäessään rottia ja hiiriä tai
joutuessaan vastakkain pienpetojen kanssa.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden ja rungon pituuden suhde 1:1,
narttu saa olla pitempi. Pään koko pituuden ja kallo-osan pituuden suhde 8:5. Säkäkorkeuden ja pään pituuden suhde 5:2.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Vilkas, ilmeikäs ja älykäskatseinen, reagoi
aina valppaasti kaikkiin ääniin ja liikkeeseen ympäristössään, mikä korostaa koiran
sitkeyttä ja herkeämätöntä metsästystaipumusta. Metsästäessään käyttää sekä näköettä hajuaistiaan ja hyökkää saaliin kimppuun erittäin tasapainoisin, ketterin ja
nopein liikkein. Rohkea ja temperamentikas, erityisesti joutuessaan vastakkain
kookkaan vastustajan kanssa (kettu, mäyrä jne.). Uskollinen, iloinen ja miellyttävä
seuralainen, erittäin sopeutuvainen.
PÄÄ: Sopusuhtainen, sekä ylhäältä että sivusta katsottuna kolmiomainen. Kallon
ja kuonon linjat eivät ole yhdensuuntaiset.
Kallo: Hieman kaareutuva.
Otsapenger: Loiva ja vain hieman havaittava.
Kirsu: Pyöreä ja keskikokoinen, väriltään täysin musta.
Kuono: Kuononselkä on suora.
Huulet: Ohuet ja tiiviit, kita aukeaa pitkälle.
Leuat / hampaat: Täydellinen, voimakas hampaisto, leikkaava purenta.
Silmät: Pienet, mahdollisimman tummat hieman vinot ja vain vähän ulkonevat.
Korvat: Kolmiomaiset, tyvestään leveät ja keskikorkealle, niskakyhmyn tasolle
kiinnittyneet. Koiran ollessa tarkkaavainen eteenpäin taittuvat tai ruusukorvat.
KAULA: Pitkä ja pyöreä, voimakaslihaksinen. Ei löysää kaulanahkaa.
RUNKO: Tiivis, kuitenkin solakka ja tyylikäs.
Ylälinja: Säkä vain hieman erottuva. Pitkä, suora selkä laskee hieman lantiota
kohti.
Lanne: Lyhyt ja lihaksikas.
Lantio: Lyhyt, pyöreä, hieman laskeva.
Rintakehä: Leveä ja voimakaslihaksinen, hieman kaareutuvat kylkiluut. Rintakehä
ulottuu kyynärpäähän, vatsaviiva on loivasti nouseva.
HÄNTÄ: Kiinnittynyt korkealle, kohtisuoraan lantioon nähden ja asennoltaan
pysty. Hännättömyys tai vaihtelevan pituinen töpöhäntä hyvin tavallisia.
RAAJAT: Täysin pystysuorat, keskivahvat, erittäin vahvalihaksiset.
ETURAAJAT:
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Lavat: Lyhyet ja viistot, muodostavat lyhyen olkavarren kanssa noin 90° kulman.
Kyynärvarret: Pitkät, luustoltaan sirot mutta voimakkaat.
Välikämmenet: Poikkileikkaukseltaan pyöreät, 35–40° kulmassa pystysuoraan
nähden.
Etukäpälät: Tiiviit, ns. kissankäpälät, joskin keskimmäiset varpaat hieman toisia
pitemmät. Kynnet ja päkiät hyvin vahvat.
TAKARAAJAT: Hyvin vahvat ja voimakkaat, takaa katsottuna täysin pystysuorat. Avoimet kulmaukset.
Reidet: Pitkät ja voimakkaat, avoin kulmaus (110°). Reisi ja sääri ovat yhtä pitkät.
Kintereet: Hyvin kehittyneet ja kuivat, jänne selvästi erottuva, avoin kinnerkulma
(130–150°).
Välijalat: Pitkät ja voimakkaat.
Takakäpälät: Etukäpäliä pyöreämmät.
LIIKKEET: Ketterät, tyylikkäät ja tasapainoiset. Koira pystyy hyppäämään ja
kääntymään erittäin ketterästi.
NAHKA: Ohut ja hyvin tiivis.
KARVAPEITE
Karva: Hyvin lyhyttä ja tiheää, kauttaaltaan samanlaista.
Väri: Pääväriltään puhtaan valkoinen mustin laikuin, jotka sijaitsevat mieluiten
päässä ja kaulan yläosassa, lisäksi päässä ja silmien yläpuolella punaruskeat tanmerkit ("neljä silmää"). Lisäksi hyväksytään tan-merkit hännän ja peräaukon ympärillä ja raajoissa, jos ne esiintyvät yhdessä mustan kanssa.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 37–43 cm, ihanne 40 cm. Nartut 35–41 cm, ihanne 38 cm.
Kokorajojen ylitys tai alitus 1 cm:llä voidaan hyväksyä vain tasapainoisilla, laadultaan erinomaisilla yksilöillä.
Paino: 7–8 kg.
VIRHEET:
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
• Vaaleanpunainen tai osittain pigmentitön kirsu
• Pitkänomainen runko
• Hyvin lyhyet raajat
• Hyvin kapea lantio
• Arkuus tai pelokkuus
• Tan-merkkien ("neljä silmää") puuttuminen päästä
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Täysin valkoinen väri; tan-merkit ilman mustaa väriä, tai mustat ja tan-merkit
muualla kuin päässä, hännän ympärillä ja raajoissa
• Pitkä, kihara tai kova karva
• Ylä- tai alapurenta, muu kuin leikkaava purenta
• Hyvin pitkä runko
• Täysin pigmentitön kirsu
• Täysin pystyt korvat, riippuvat tai taakse taittuneet korvat
• Takakannukset (Huom. Suomessa typistyskielto)
• Harmaa, liuskeenvärinen, sinertävä tai kauttaaltaan pilkuttunut karva.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

