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(PERRO DE AGUA ESPAÑOL)
Alkuperämaa: Espanja
KÄYTTÖTARKOITUS: Paimen- ja metsästyskoira sekä kalastajan apuri.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat
Alaryhmä 3 vesikoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita
LYHYT HISTORIAOSUUS: Espanjanvesikoiria on ollut Pyreneitten niemimaalla jo muinaisista ajoista lähtien. Niiden alkuperä on sama kuin vanhan barbet’in.
Eniten niitä on Andalusiassa, missä niitä käytetään paimenkoirina. Siellä ne on
vuosisatojen ajan tunnettu ”turkkilaisina koirina”. Niiden erityispiirteet, etenkin
karvapeitteen laatu, sopivat rämealueiden kosteuden ja kuivuuden vaihteluihin.
Siksi espanjanvesikoirat soveltuvat erinomaisesti noiden alueiden paimenkoiriksi
sekä vesilinnunmetsästäjien ja kalastajien apulaisiksi.
YLEISVAIKUTELMA: Maatiaismainen, sopusuhtainen (keskikokoinen), pitkäkalloinen ja melko pitkälinjainen. Ääriviivat ovat tasapainoiset ja ulkonäkö miellyttävä. Voimakasrakenteinen, lihakset ovat jatkuvan liikunnan ansiosta hyvin
kehittyneet. Sivukuva on suoralinjainen. Näkö-, kuulo- ja hajuaisti ovat hyvin
kehittyneet.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on
9:8. Rinnansyvyyden suhde säkäkorkeuteen on 4:8. Kuonon pituuden suhde kallon
pituuteen on 2:3.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Uskollinen, tottelevainen, iloinen, uuttera,
rohkea ja tasapainoinen. Erinomaisesta ymmärtämiskyvystä johtuen erittäin oppivainen. Sopeutuu kaikkiin tilanteisiin ja ilmasto-olosuhteisiin.
PÄÄ: Voimakas ja asennoltaan ryhdikäs.
KALLO-OSA: Tasainen; niskakyhmy on vain hieman havaittavissa. Kallon ja
kuonon ylälinjat ovat yhdensuuntaiset.
OTSAPENGER: Loiva, vain hieman erottuva.
KIRSU: Sieraimet ovat selväpiirteiset. Kirsu on saman värinen tai hieman tummempi kuin karvapeitteen tummin sävy.
KUONO-OSA: Kuononselkä on sivulta katsottuna suora.
HUULET: Tiiviit; suupielet ovat selväpiirteiset.
HAMPAAT: Hyvin muodostuneet ja väriltään valkoiset; kulmahampaat ovat hyvin kehittyneet.
SILMÄT: Hieman vinoasentoiset, hyvin ilmeikkäät, väriltään pähkinänruskeasta
kastanjanruskeaan karvapeitteen väristä riippuen. Sidekalvo ei ole näkyvissä.
KORVAT: Keskikorkealle kiinnittyneet, kolmionmuotoiset ja riippuvat.
KAULA: Lyhyt, lihaksikas ja kauniisti lapoihin liittyvä. Ei löysää kaulanahkaa.
RUNKO: Vankka.
YLÄLINJA: Suora.
SÄKÄ: Hieman erottuva.
SELKÄ: Suora ja vahva.
LANTIO: Hieman viisto.
RINTAKEHÄ: Leveä ja syvä. Kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet. Rintakehä on
tilava, siten hengitys on tehokasta.
ALALINJA JA VATSA: Vatsalinja on hieman kohoava.
HÄNTÄ: Keskikorkealle kiinnittynyt, 2.-4. häntänikaman kohdalta typistetty.
(Huom. Suomessa typistyskielto.) Joillakin yksilöillä on synnynnäisesti lyhyt häntä.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat vankat ja pystysuorat.
LAVAT: Lihaksikkaat ja viistot.
OLKAVARRET: Vahvat.
KYYNÄRPÄÄT: Rintakehän myötäiset ja keskenään yhdensuuntaiset.
KYYNÄRVARRET: Suorat ja vahvat.
RANTEET JA VÄLIKÄMMENET: Suorat ja melko lyhyet.
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KÄPÄLÄT: Pyöreähköt. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä. Kynsien väri vaihtelee.
Päkiät ovat kestävät.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat täysin pystysuorat, eivät kovin voimakkaasti kulmautuneet. Hyvien lihasten ansiosta liikunta on tarmokasta ja hyppääminen joustavaa, helppoa ja tyylikästä.
REIDET: Voimakkaat ja lihaksikkaat.
SÄÄRET: Hyvin kehittyneet.
KINTEREET: Matalat.
VÄLIJALAT: Lyhyet, kuivat ja kohtisuorassa maahan nähden.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Mieluisin liikuntatapa on ravi.
NAHKA: Joustava, ohut ja rungonmyötäinen. Nahka ja limakalvot ovat ruskea- tai
mustapigmenttiset tai pigmentittömät karvapeitteen väristä riippuen.
KARVAPEITE
KARVA: Aina kiharaa ja villavaa. Lyhyenä kiharaa, pitkänä se voi muodostaa
isoja nyörejä. Leikkaaminen hyväksytään ja sen tulee aina olla kauttaaltaan tasaista; se ei koskaan saa olla ”esteettistä” muotoilua. Näyttelyitä varten karvan pituudeksi suositellaan korkeintaan 12 cm (15 cm, jos kihara suoristetaan) ja vähintään
3 cm, jotta kiharan laatu voidaan arvioida. Pennut syntyvät aina kiharakarvaisina.
VÄRI: Yksivärinen: valkoinen, musta tai kastanjanruskea ja niiden eri sävyt. Kaksivärinen: valkomusta tai valkoruskea ja niiden eri sävyt. Kolmivärinen ja musta tai
pähkinänruskea tan-merkein eivät ole hyväksyttyjä värejä.
KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 44 - 50 cm ja nartut 40 - 46 cm. Korkeintaan 2 cm:n
vaihtelu on sallittu kummallekin sukupuolelle mikäli mittasuhteet ovat oikeat.
PAINO: Urokset 18 - 22 kg ja nartut 14 - 18 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
VAKAVAT VIRHEET:
•
Selvästi painunut selkälinja
•
Virheellinen raajojen asento
•
Laskeutunut tai liian voimakkaasti kohoava vatsaviiva
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
•
Ylä- tai alapurenta
•
Kannukset
•
Sileä tai laineikas karvapeite
•
Albinismi
•
Täplikäs tai pilkullinen karvapeite, musta tai pähkinänruskea väri tanmerkein.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

