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KÄYTTÖTARKOITUS: Reki- ja metsästyskoira
FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat
Alaryhmä 1 pohjoiset rekikoirat
Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS:
Jakutianlaika on ikivanha koirarotu, ja arkeologiset löydöt osoittavat, että Venäjän
koillisosien alkuperäiskansa on kasvattanut reki- ja metsästyskoiria jopa 8000
vuoden ajan. Varhaisimmat maininnat koirista näillä seuduilla ovat vuodelta 1633.
Vuonna 1692 Amsterdamissa julkaistiin hollantilaisen Nicolaas Witsenin kirja
"Pohjoinen ja itäinen Tartaria ", johon sisältyvä "Jakuuttien talvisia kulkutapoja"
on ensimmäinen julkaistu kertomus jakutianlaikasta. Ensimmäinen kuvaus rodusta
ilmestyi kirjassa "Venäjän keisarikunnan maantiede" (Derpt, 1843) ja siinä mainittiin sen olevan "erityinen rotu". Ensimmäisen kerran rodun kokonaismäärä mainitaan "Venäjän keisarikunnan tilastoissa" (Pietari 1856), jonka mukaan "Jakutian
alueella on 15157 rekikoiraa".
Ensimmäinen rotumääritelmä hyväksyttiin 1958 ja se muodosti perustan RKF:n v.
2005 julkaisemalle jakutianlaikan rotumääritelmälle.
Jakutianlaika on vuosisatojen ajan ollut pohjoisen ihmisten kumppani jokapäiväisessä elämässä: metsästäjän apuri, valpas kodin vahti, porojen paimentaja ja rekikoira pohjoisen alueen ankarissa olosuhteissa. Näiden ominaisuuksien ansiosta
jakutianlaika on monipuolinen rotu, joka on saavuttanut suosiota myös muissa
maissa ja muilla mantereilla.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, voimakas, tiivisrakenteinen, hyvin lihaksikas ja hieman korkearaajainen koira, jolla on paksu mutta aina täysin tiivis
nahka. Karvapeite on hyvin kehittynyt ja sitä tulee olla riittävästi, jotta koira pystyy
elämään ja työskentelemään arktisen alueen ankarissa oloissa. Sukupuolileima on
selvä, urokset ovat vankempia ja vahvempia kuin nartut.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:
•
Rungon pituus on 10–15 % säkäkorkeutta suurempi
•
Pään pituus on hieman alle 40 % säkäkorkeudesta
•
Kuonon pituus on 38–40 % pään koko pituudesta
•
Eturaajojen korkeus on 52–54 % säkäkorkeudesta
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Rohkea, eloisa, ihmisrakas, ystävällinen,
sosiaalinen ja tarmokas.
PÄÄ: Pää on muodoltaan kohtuullisesti kapeneva kiila, koiran kokoon nähden
sopusuhtainen.
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Kallo: Kohtuullisen leveä, hieman pyöristynyt. Riittävän korkea otsa.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Suuri, väriltään musta tai ruskea. Avoimet sieraimet.
Kuono: Silmien alta hyvin täyttynyt, kiilamainen, kapenee vähitellen kohti kirsua.
Huulet: Kuivat ja tiiviit, hyvin pigmentoituneet.
Leuat / hampaat: Suuret, valkoiset hampaat, mieluiten täysi hampaisto (42 hammasta). Leikkaava tai tasapurenta. Yli 3-vuotiaalla koiralla hyväksytään tiivis
käänteinen leikkaava purenta.
Posket: Kohtuullisen selvät.
Silmät: Mantelinmuotoiset, vaakasuoraan ja etäälle toisistaan sijoittuneet, eivät
syvällä sijaitsevat. Väriltään tummanruskeat tai siniset, voivat olla myös keskenään
eriväriset (toinen ruskea ja toinen sininen) tai ruskeassa silmässä voi olla sinisiä
kohtia. Silmäluomet ovat ohuehkot ja tiiviit, väriltään kirsun väriin sointuvat. Jos
karvoitus silmien ympärillä on valkoinen, silmäluomien ei tarvitse olla pigmentoituneet.
Korvat: Kolmiomaiset, paksut ja korkealle kiinnittyneet, tyvestään leveät, pystyt tai
puolipystyt. Korvat ovat kauttaaltaan paksun, lyhyen karvan peittämät. Koiran
liikkuessa korvat taittuvat taakse.
KAULA: Keskipitkä, lihaksikas, asennoltaan keskikorkea.
RUNKO: Tiivis.
Ylälinja: Suora ja voimakas, laskee vain hieman säästä kohti hännäntyveä.
Säkä: Hieman erottuva.
Selkä: Vahva, leveä, suora ja lihaksikas.
Lanne: Lyhyt, leveä ja lihaksikas.
Lantio: Leveä ja pitkä, lihaksikas, pyöristyvä ja lähes vaakasuora.
Rintakehä: Leveä ja pitkähkö, melko syvä, kaartuvat kylkiluut.
Alalinja ja vatsa: Hieman nouseva.
HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt ja paksun, tuuhean karvan peittämä. Kiertyy puoliympyräksi koiran selälle, sirppimäinen häntä hyväksytään. Rauhallisen tai pitkää
matkaa juoksevan koiran häntä voi riippua.
RAAJAT: Voimakkaat, lihaksikkaat, suorat ja yhdensuuntaiset.
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Voimakkaat, lihaksikkaat, suorat ja yhdensuuntaiset.
Lavat: Viistoasentoiset ja kohtuullisen pitkät.
Olkavarret: Lihaksikkaat, viistot ja kohtuullisen pitkät.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset ja taakse suuntautuneet.
Kyynärvarret: Melko pitkät, yhdensuuntaiset.
Välikämmenet: Voimakkaat, lyhyet ja hieman viistot.
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Etukäpälät: Tiiviit käpälät, hyvin kaartuvat varpaat ja erittäin vahvat päkiät. Varpaiden välit paksukarvaiset.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Vahvaluustoiset ja hyvin lihaksikkaat, takaa katsottuna suorat ja
yhdensuuntaiset.
Reidet: Leveät ja lihaksikkaat.
Polvet: Selvä polvikulmaus.
Sääret: Keskipitkät ja vahvat.
Kintereet: Hyvin kulmautuneet.
Välijalat: Pystysuorat ja voimakkaat.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät, mutta hieman suuremmat.
LIIKKEET: Nopeat ja joustavat, tyypillisiä liikuntatapoja ovat tarmokas ravi ja
laukka.
KARVAPEITE
Karva: Paksu, suora ja kiiltävä, tuntuu käteen karhealta. Karva on keskipitkää ja
siinä on tiheä, erittäin runsas pohjavilla. Kaulassa karva muodostaa kaulurin, joka
on erityisen selvä uroksilla. Etu- ja takaraajojen takana on tuuhea hapsutus ja häntä
on tuuheakarvainen. Karva on lyhyempää päässä ja raajojen etupuolella.
Väri: Valkoinen tai kirjava (kaksi- tai kolmivärinen).
KOKO
Säkäkorkeus:

Urokset 55–59 cm
Nartut 53–57 cm

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
VAKAVAT VIRHEET:
• Rotumääritelmästä selvästi poikkeava rotutyyppi, matalaraajaisuus
• Neliömäisyys
• Litteä, riittämätön tai tynnyrimäinen rintakehä
• Tasapainoton tai veltto liikunta
• Laineikas, pehmeä tai liian lyhyt karva, jossa heikosti kehittynyt pohjavilla
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Narttumainen uros
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Selvä alapurenta, yläpurenta, vino purenta
Täydellinen pigmentin puutos kirsussa, silmäluomissa ja huulissa
Yksivärisyys (muu kuin valkoinen)
Lyhytkarvaisuus
Kaikki rakenteen tai käyttäytymisen poikkeamat, jotka vaikuttavat koiran terveydeen ja sen kykyyn toimia rodun perinteisessä käyttötarkoituksessa

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

