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(ÖSTERREICHISCHER PINSCHER)
Alkuperämaa: Itävalta
KÄYTTÖTARKOITUS:

Vahti- ja seurakoira

FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 2 pinseri- ja snautserityyppiset, molossityyppiset sekä sveitsinpaimenkoirat
Alaryhmä 1.1 pinserit
Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Itävallanpinseri polveutuu ikivanhoista itävaltalaisista vaatimattomista ja monipuolisista maatiaispinsereistä, joita vielä 1800-luvun
loppupuolella oli runsaasti maatilakoirina. Vuonna 1921 alkoi suunnitelmallinen
puhdasrotuisten koirien kasvatus. Itävallan Kennelliitto hyväksyi 16.10.1928 lyhytkarvaisen itävallanpinserin omaksi rodukseen. Vuonna 2000 rodun nimi muutettiin itävallanpinseriksi.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen ja vankkarakenteinen koira, jolla on
eloisa ja tarkkaavainen ilme.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 9 :
10, kuonon pituuden suhde kallon pituuteen on 4 : 6.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Itsevarma, eloisa, tarkkaavainen ja leikkisä.
Ystävällinen ja kiintyy helposti tuttuihin ihmisiin. Vieraita kohtaan epäluuloinen;
lahjomaton vahti. Metsästysvietti on lähes olematon.
PÄÄ: Päärynänmuotoinen ja runkoon nähden sopusuhtainen. Poskikaaret ovat
selvästi erottuvat ja poskilihakset voimakkaat.
Kallo: Leveä ja kaareutunut, selvä otsauurre ja otsapainauma.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Musta.
Kuono: Voimakas; kuononselkä on suora.
Huulet: Tiukat, tiiviit ja tummapigmenttiset.
Leuat / hampaat: Voimakas ja täysihampainen leikkaava purenta.
Silmät: Silmämuna on suuri ja silmäaukko pyöreä. Silmäluomet ovat tiiviit ja
tummapigmenttiset.
Korvat: Taittuneet, pienet ja ylös kiinnittyneet.
KAULA: Keskipitkä ja vahva.
RUNKO
Säkä: Korostunut.
Selkä: Lyhyt, leveä, suora ja kiinteä.
Lanne: Lyhyt ja leveä.
Lantio: Pitkä ja leveä.
Rintakehä: Syvä, pitkä, leveä ja tynnyrimäisesti kaareutunut. Eturinta on selvä,
rintakehän lihaksisto vahva ja kiinteä.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on loivasti kohoava.
HÄNTÄ: Ylöskiinnittynyt, voimakas, keskipitkä ja tiheäkarvainen.
RAAJAT: Voimakasluustoiset.
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat lihaksikkaat ja suorat; etuosa on leveä.
Lavat: Lapaluut ovat pitkät ja viistot.
Olkavarret: Viistot.
Kyynärvarret: Keskipitkät ja suorat.
Ranteet: Vahvat.
Välikämmenet: Lyhyet ja kohtalaisen viistot.
Etukäpälät: Tiiviit; kynnet ovat vahvat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat hyvin kulmautuneet.
Reidet: Leveät.
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Sääret: Kohtalaisen pitkät.
Kintereet: Vahvat.
Välijalat: Lyhyet.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Maatavoittavat, sulavat ja tasapainoiset.
NAHKA: Tiiviisti rungon myötäinen.
KARVAPEITE
KARVA: Kaksinkertaista ja tiheää. Peitinkarvan pituus on lyhyestä keskipitkään;
tiheää, sileää ja pinnanmyötäistä. Aluskarva on tiheää ja lyhyttä. Reisien takaosassa on vähäiset housut.
VÄRI: Sämpylänkeltainen, ruskeankeltainen, peuranpunainen tai musta punaruskein merkein. Valkoisia merkkejä voi olla rinnassa, kuonossa, kaulassa, leuan alla,
niskassa, käpälissä ja hännänpäässä; niiden puuttuminen ei ole virhe.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: 42 - 50 cm
Urokset 44 - 50 cm
Nartut 42 - 48 cm
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
• ylä- ja alapurenta
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

