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Etenkin villikanien metsästykseen käytettävä metsästyskoira.
Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat
Alaryhmä 7 alkukantaiset metsästyskoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita muualla kuin Italiassa

LYHYT HISTORIAOSUUS: Etnankoiria on esiintynyt Sisiliassa jo muinaisina
aikoina. Tämä ikivanha koira polveutuu todennäköisesti Egyptin faaraoiden aikaisista metsästyskoirista, ja se tuli Välimeren alueelle foinikialaisten mukana. Kuvat
kolikoissa, kaiverruksissa ja mosaiikkitöissä todistavat, että rotua esiintyi Sisiliassa
jo satoja vuosia ennen ajanlaskun alkua, ja sitä on aina pidetty erittäin vanhana ja
arvostettuna metsästyskoirana.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, tyypiltään alkukantainen, tyylikäs ja
hoikkalinjainen koira. Rakenteeltaan tiivis ja vahva, jokseenkin neliömäinen. Hienolaatuinen karvapeite, aina valppaasti pystyssä olevat korvat.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on sama kuin säkäkorkeus
(neliömäinen). Pään pituus on 40% säkäkorkeudesta. Kuono ei saa olla kallo-osaa
lyhyempi. Kallo on pitkänomainen, sen leveys on alle puolet pään pituudesta.
Otsapenkereen kulma on noin 150°. Lanneosan pituus on noin 1/5 säkäkorkeudesta
ja se on suunnilleen yhtä leveä kuin pitkäkin. Lantion pituus on noin 1/3, leveys
melkein puolet sen pituudesta. Rintakehän syvyys on hieman pienempi kuin etäisyys maasta kyynärpäähän sekä hieman pienempi kuin puolet säkäkorkeudesta
(noin 43% säkäkorkeudesta) ja leveimmältä kohdaltaan se on alle 1/3 (noin 27%)
säkäkorkeudesta. Rintakehän ympärysmitta on noin 1/8 suurempi kuin säkäkorkeus.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Voimakastahtoinen ja tinkimätön, lempeä ja
valpas, päättäväinen ja omistajaansa voimakkaasti kiintyvä. Se on pohjimmiltaan
metsästyskoira, joka luottaa loistavaan vainuunsa, mutta myös erinomainen seurakoira. Se metsästää hajuaistillaan erityisesti villikaneja ja myös muuta pienriistaa.
Ihanteellista metsästysmaastoa ovat Etnan ympäristön vaikeakulkuiset kalliot ja
laavarinteet, missä etnankoira liikkuu vaivattomasti ja varmajalkaisesti.
Näköaistiaan se käyttää vain sopivimman kulkureitin valitsemiseen, eikä mikään
jää siltä huomaamatta. Se käyttää kuuloaan maakoloon piiloutuneen kaniinin havaitsemiseen, mutta ensisijaisesti se metsästää ja ajaa riistan esiin hyvän, luotettavan vainunsa avulla.
PÄÄ
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Kallo: Pitkänomainen, leveydeltään alle puolet pään koko pituudesta, ylhäältä
katsottuna muodoltaan soikea. Kallon ja kuonon linjat ovat täysin tai lähes täysin
yhdensuuntaiset.
Kallon ylälinja kaartuu niin niukasti, että se vaikuttaa lähes tasaiselta. Kallon leveys poskikaarien kohdalla on alle puolet pään koko pituudesta. Kulmakaaret ja
otsauurre ovat vain hieman erottuvat, otsa on loivahko. Niskan harjanne ja niskakyhmy ovat vain hieman kehittyneet.
Otsapenger: Hieman erottuva.
Kirsu: Melko suuri ja lähes suorakaiteen muotoinen. Kirsun väri vaihtelee karvapeitteen värin mukaan vaalean tai tumman lihanvärisestä ruskeaan. Sivusta katsottuna kirsu jatkaa kuonon linjaa ja työntyy huulten etuosan pystysuoran linjan etupuolelle.
Kuono: Kuono ei koskaan saa olla kallo-osaa lyhyempi. Keskikohdalta mitattuna
kuonon syvyys on vähintään puolet, leveys alle puolet sen pituudesta. Kuono on
suippo ja kuononselkä suora, alaleuka muodostaa kuonon alalinjan.
Huulet: Ohuet, hienot ja tiiviit, peittävät juuri ja juuri alaleuan hampaat. Suupieli
on tuskin havaittava.
Leuat / hampaat: Leuat ovat normaalisti kehittyneet mutta eivät kuitenkaan vaikuta
voimakkailta, alaleuka on kevyt eikä leuan kärki ole esiintyöntyvä. Täydellinen
hampaisto (P1 ja M3 puuttuminen sallitaan), leikkaava purenta. Etuhampaat ovat
kohtisuorassa leukoihin nähden, suorassa linjassa ja tasaisessa rivissä.
Posket: Litteät.
Silmät: Melko pienet, eivät kaukana eivätkä lähellä toisiaan, pehmeäilmeiset ja
muodoltaan soikeat.
Silmien väri on okra, meripihka tai pähkinänruskea, ei koskaan harmaa, ruskea
eikä keltainen. Ilme on lempeä. Silmäluomien pigmentin väri on sama kuin kirsun.
Korvat: Erittäin korkealle ja lähekkäin kiinnittyneet, asennoltaan pystyt ja jäykät,
eteenpäin suuntautuneet. Korvat ovat luonnolliset, muodoltaan kapeakärkiset kolmiot joiden kärki kaartuu hiukan taaksepäin. Korvarusto on tyvestään paksu. Korvien pituus on korkeintaan puolet pään pituudesta. Tarkkaavaisen koiran korvat
ovat yhdensuuntaisesti tai lähes yhdensuuntaisesti pystyssä.
KAULA: Kaulan ylälinja on selvästi kaareva. Kaula on yhtä pitkä kuin pää, muistuttaa muodoltaan katkaistua kartiota ja liittyy sulavasti säkään. Kaula on lihaksikas, varsinkin niskalinjan kohdalla.
RUNKO
Ylälinja: Suora, laskee säästä kohti lantiota.
Säkä: Korkea ja kapea, lapojen kärjet lähellä toisiaan.
Selkä: Selän ylälinja on suora, selkälihakset eivät erotu.
Lanne: Lanne on lyhyt, noin 1/3 rintakehän pituudesta, ja lähes yhtä leveä kuin
pitkäkin. Kiinteät, vain hieman erottuvat lihakset.
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Lantio: Lantion ylälinja on melko tasainen. Lantio on pitkä, tiivis, voimakas ja
viisto, noin 45 kulmassa vaakatasoon nähden, lantion leveys lähes puolet sen
pituudesta. Lihakset eivät ole selvästi erottuvat.
Rintakehä: Ulottuu lähes kyynärpäiden tasolle mutta ei niiden alapuolelle. Hieman
kaartuvat kylkiluut, kyljet eivät ole litteät. Eturinta on melko kapea.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva nousee tasaisesti ja sulavasti, se on kuiva mutta ei
liioitellusti kuroutunut. Kupeet ovat lanteen pituiset.
HÄNTÄ: Alas kiinnittynyt, tyvestään melko vahva ja tasapaksu lähes koko pituudeltaan, ulottuu kinnerniveleen tai hieman alemmaksi. Hännän karva on keskipitkää ja tiivistä. Rauhallisen koiran häntä riippuu sapelimaisena, koiran innostuessa
se kohoaa hieman selkälinjaa korkeammalle.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Sivulta katsottuna olkanivelestä vedetty pystysuora linja koskettaa varpaiden kärkeä. Eturaajat ovat joka suunnasta katsottuna pystysuorat ja yhdensuuntaiset. Etäisyys maasta kyynärpäähän on hieman yli puolet säkäkorkeudesta.
Lavat: Viistot, pituudeltaan noin kolmannes säkäkorkeudesta, lapojen kärjet ovat
lähekkäin. Lapaluun ja olkavarren välillä on kohtuullinen kulmaus.
Olkavarret: Pituudeltaan puolet eturaajan pituudesta mitattuna maasta kyynärpäähän. Kuivat, erottuvat lihakset.
Kyynärpäät: Sijoittuneet rintalastan tasolle tai hieman sen alapuolelle, eivät sisäeivätkä ulkokierteiset. Olkavarren ja kyynärvarren välinen kulma on noin 160.
Kyynärvarret: Pystysuorat. Kyynär- ja värttinäluun välinen uurre on selvästi erottuva. Kevyt mutta luja luusto.
Ranteet: Jatkavat kyynärvarren suoraa linjaa; herneluu on selvästi erottuva.
Välikämmenet: Pituudeltaan vähintään 1/6 eturaajan korkeudesta mitattuna maasta
kyynärpäähän. Rannetta leveämmät ja hieman viistot. Luusto on litteä ja kuiva.
Etukäpälät: Soikeahkot. Varpaat ovat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Kynnet ovat
vahvat ja kaarevat, väriltään ruskeat tai lihanväriset, eivät koskaan mustat. Päkiät
ovat kestävät ja kynsien väriset.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Sivulta katsottuna istuinluun kärjestä vedetty pystysuora linja
koskettaa varpaiden kärkeä. Takaa katsottuna istuinluun kärjestä vedetty pystysuora linja jakaa kintereen, välijalan ja käpälän kahteen yhtä suureen osaan. Takaraajan pituus on noin 93% säkäkorkeudesta.
Reidet: Pitkät ja leveät, pituudeltaan kolmannes säkäkorkeudesta. Lihakset ovat
litteät, pakaran takaosa on hieman kaareva. Lantion ja reiden välinen kulmaus on
noin 115.
Polvet: Polvikulma on noin 115.
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Sääret: Hieman reittä lyhyemmät, noin 45 kulmassa vaakatasoon nähden. Lihakset
ovat kuivat ja selvästi erottuvat. Luusto on kevyt. Akillesjänteen suuntainen uurre
on selvästi erottuva.
Kintereet: Etäisyys maasta kintereen kärkeen on korkeintaan 27% säkäkorkeudesta. Kinnernivel on leveä, kulmaus noin 135.
Välijalat: Pituudeltaan kolmannes eturaajan pituudesta maasta kyynärpäähän mitattuna, lieriömäiset ja pystyasentoiset. Ei kannuksia.
Takakäpälät: Soikeahkot. Varpaat ovat kaareutuneet ja tiiviisti yhdessä. Kynnet
ovat vahvat ja kaarevat, väriltään ruskeat tai lihanväriset, eivät koskaan mustat.
Päkiät ovat kestävät ja kynsien väriset.
LIIKKEET: Lyhyt ja ripeä askel tai joustava nopea ravi.
NAHKA: Kauttaaltaan ohut ja tiiviisti rungonmyötäinen, väriltään karvapeitteen
värin mukainen. Nahassa ei koskaan saa olla mustia läikkiä tai pigmentittömiä
alueita.
KARVAPEITE
Karva: Suoraa, tiheää ja jäykkää, noin 2,5 cm pitkää rungossa ja hännässä; päässä,
korvissa ja raajoissa lyhyempää.
Väri: a) Kellanruskea, jonka sävy voi vaihdella tummasta vaaleaan tai haalistuneeseen.
b) Punaruskea valkoisin merkein: Valkoinen läsi tai merkki päässä ja rinnassa,
valkoiset käpälät, vatsanalus ja hännänpää. Valkoinen kaulus ei ole toivottava.
Hyväksytään punaruskea väri, jossa on hieman vaaleampia ja tummempia karvoja.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 46–50 cm
Nartut 44–48 cm
Sallittu poikkeama ± 2 cm.
Paino:
Urokset 10–13 kg, nartut 8–11 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista on luettava virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin
sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
VAKAVAT VIRHEET:
•
erisuuntaiset kuonon ja kallon linjat
•
lyhyt kuono
•
voimakas kallon harjanne ja otsa
•
voimakas otsapenger
•
ohut korvarusto, puolipystyt korvat tai eripariset korvat
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lyhyt kaula, löysä kaulanahka
pitkät, leveät, litteät tai hajavarpaiset käpälät
takakannukset

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
•
voimakkaasti erisuuntaiset kuonon ja kallon linjat
•
musta tai täysin pigmentitön kirsu
•
kovera kuononselkä
•
ala- tai yläpurenta
•
herasilmä
•
riippuvat korvat
•
mustat silmäluomet, kynnet tai päkiät
•
selän päälle kiertyvä häntä, hännättömyys tai töpöhäntä
•
yksivärinen ruskea, musta tai juovikas väri; mustat tai ruskeat läiskät / karvat
•
säkäkorkeus yli tai alle rotumääritelmän sallimien rajojen
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

