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(SREDNEASIATSKAYA OVTCHARKA)
Alkuperämaa: Venäjä
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Vahtikoira.
Ryhmä 2 Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja
sveitsinpaimenkoirat,
alaryhmä 2.2 vuoristotyyppiset molossit
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Keskiaasiankoira on yksi vanhimmista koiraroduista. Rotu kehittyi luonnollisen valinnan kautta yli neljän tuhannen vuoden aikana
laajalla alueella, joka nykyisin ulottuu Kaspianmereltä Kiinaan ja eteläiseltä Uralilta Afganistaniin saakka. Rodun syntyyn ovat vaikuttaneet Tiibetin muinaiset koirat
ja eri paimentolaisheimojen karjakoirat, jotka ovat läheistä sukua mongolianpaimenkoiralle ja tiibetinmastiffille. Keskiaasiankoiraa käytettiin pääasiassa karjan,
karavaanien ja omistajansa asumuksen suojelijana, ja se on ollut myös ankaran
luonnonvalinnan kohteena. Vaativa elinympäristö ja jatkuva taistelu petoeläimiä
vastaan ovat jättäneet jälkensä sekä rodun ulkomuotoon, että luonteeseen, muovanneet siitä vahvan, pelottoman ja voimiaan säästävän. Alkuperäisillä asuinalueillaan rotua käytettiin pääasiassa suojelemaan karjalaumoja petoeläimiltä sekä myös
vartiokoirana. Rodun määrätietoinen jalostustyö aloitettiin Neuvostoliitossa 1930luvulla.
YLEISVAIKUTELMA: Kookas, rakenteeltaan tasapainoinen koira; runko kohtuullisen pituinen (ei pitkä eikä lyhyt).
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Roteva, tilava runko, lihaksikas mutta ei liioitellusti. Selvä sukupuolileima; urokset
ovat massiivisempia ja rohkeampia kuin nartut, niiden säkä on korostuneempi ja
pää suurempi. Koira on täysin aikuistunut 3-vuotiaana.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on vain hieman säkäkorkeutta
suurempi. Suuri koko on toivottava, mutta oikeiden mittasuhteiden tulee säilyä.
Etäisyys kyynärpäästä maahan on 50–52 % säkäkorkeudesta. Kuono-osan pituus
on alle 1/2 mutta enemmän kuin 1/3 pään koko pituudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Itsevarma, tasapainoinen, rauhallinen, ylpeä
ja itsenäinen. Koira on hyvin rohkea, erittäin toimintakykyinen ja kestävä ja sillä
on luontainen taipumus alueensa vartiointiin. Pelottomuus suuria petoeläimiä kohtaan on tyypillinen ominaisuus.
PÄÄ: Massiivinen ja tasapainossa kokonaisuuden kanssa. Pää on muodoltaan lähes
suorakaide sekä ylhäältä että sivusta katsoen.
Kallo: Syvä, otsa on litteä ja kallo-osa on pitkä ja litteä. Niskakyhmy on selvä
mutta hyvin kehittyneiden lihasten ansiosta tuskin havaittava. Kohtuullisesti kehittyneet kulmakaaret.
Otsapenger: Kohtuullinen.
Kirsu: Suuri, hyvin kehittynyt mutta ei ulkoneva. Väriltään musta, mutta valkoisilla ja vaaleilla koirilla voi olla vaaleampi.
Kuono: Tylppä ja kohtuullisen pitkä, ylhäältä ja sivulta katsoen lähes suorakaiteen
muotoinen ja kapenee vain hyvin vähän kirsua kohti. Kuono-osa on tilava, syvä ja
silmien alta hyvin täyttynyt. Kuononselkä on leveä, suora ja joskus hieman kirsua
kohti laskeva. Alaleuka on hyvin kehittynyt.
Huulet: Paksut, ylähuuli peittää tiiviisti alahuulet koiran suun ollessa kiinni. Täydellinen musta pigmentti on toivottava.
Leuat / hampaat: Voimakkaat, leveät leuat. Hampaat suuret, valkoiset ja tiiviisti
yhdessä. Täysi hampaisto (42 hammasta). Etuhampaat ovat suorassa linjassa. Leikkaava purenta, tasapurenta ja myös ns. käänteinen leikkaava purenta hyväksytään.
Kulmahampaat leveälle sijoittuneet. Hammasvaurio, joka ei vaikuta hampaiden
käyttöön, ei ole virhe.
Posket: Poskiluut pitkät ja hyvin kehittyneet, eivät kuitenkaan häiritse pään suorakaiteenomaista muotoa.
Silmät: Keskikokoiset ja muodoltaan soikeat, etäällä toisistaan ja katsovat suoraan
eteenpäin, kohtuullisen syvällä sijaitsevat. Silmien väri tummanruskeasta hasselpähkinän ruskeaan, tummemmat värit toivotumpia. Silmäluomet paksut, löysä
alaluomi ei ole toivottava. Vilkkuluomi ei häiritsevän näkyvä. Silmien ympäryksen
tulee mieluiten olla täysin pigmentoitunut, ja turkin väristä riippumatta silmäluomien reunojen tulee olla mustat. Ilme on itsevarma ja arvokas.
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Korvat: Keskikokoiset, kolmionmuotoiset, paksut, alas kiinnittyneet ja riippuvat.
Korvan tyven alaosa on silmien tasolla tai hieman alempana. Perinteisesti korvat
typistetään rodun alkuperämaassa sekä maissa, missä se ei ole lailla kiellettyä.
KAULA: Keskipitkä, hyvin voimakas, poikkileikkaukseltaan soikea, hyvin lihaksikas ja matala-asentoinen. Kaulapoimu on tyypillinen rotupiirre.
RUNKO:
Ylälinja: Tasapainoinen ja kiinteä. Tyypillisen ylälinjan tulee pysyä vakaana seistessä.
Säkä: Korostunut, etenkin uroksilla. Lihaksikas, pitkä ja korkea, selvästi selästä
erottuva.
Selkä: Suora, leveä ja lihaksikas. Varsinaisen selän pituus on noin puolet koko
säästä hännäntyveen ulottuvasta ylälinjasta.
Lanne: Lyhyt, leveä, lihaksikas ja hieman kaareutunut.
Lantio: Kohtuullisen pitkä, leveä, lihaksikas, hieman hännäntyveä kohti laskeva.
Säkä on 1–2 cm korkeammalla kuin koiran takaosa.
Rintakehä: Syvä, pitkä, leveä, hyvin kehittynyt, takaosaa kohti levenevä. Viimeiset
kylkiluut ovat pitkät. Rintakehä ulottuu kyynärpäiden tasolle tai hieman niiden
alapuolelle. Eturinta ulottuu hieman olkanivelen etupuolelle.
Alalinja ja vatsa: Vatsa kohtuullisesti ylösvetäytynyt.
HÄNTÄ: Tyvestään paksu ja melko korkealle kiinnittynyt. Luonnollinen häntä on
asennoltaan sirppimäinen tai sen viimeinen kolmannes kiertyy löyhästi renkaaksi.
Koiran ollessa valpas häntä nousee selkälinjan tasalle tai hieman korkeammalle,
levossa häntä on riippuva. Perinteisesti häntä typistetään rodun alkuperämaassa
sekä maissa, missä se ei ole lailla kiellettyä. Typistämätön ja typistetty häntä ovat
samanarvoiset.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat suorat ja voimakasluustoiset, edestä katsoen yhdensuuntaiset eivätkä lähekkäin asettuneet. Sivulta katsottuna kyynärvarret ovat
suorat.
Lavat: Lapaluu on pitkä ja viisto. Lavan ja olkavarren välinen kulma on noin 100.
Lavat ovat lihaksikkaat.
Olkavarret: Viistot, pitkät ja voimakkaat.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Kyynärvarret: Suorat, hyvin voimakasluustoiset, pitkät ja poikkileikkaukseltaan
soikeat.
Välikämmenet: Kohtuullisen pitkät, leveät, vahvat ja pystysuorat.
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Etukäpälät: Suuret ja pyöristyneet, kaarevat varpaat. Paksut, voimakkaat päkiät.
Kynsien väri voi olla mikä tahansa.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaa katsoen suorat ja yhdensuuntaiset, asennoltaan hieman
eturaajoja leveämmällä.
Reidet: Leveät, kohtuullisen pitkät ja voimakaslihaksiset.
Polvet: Eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Kohtuullinen polvikulmaus.
Sääret: Lähes reiden pituiset.
Kintereet: Kohtuullisesti kulmautuneet.
Välijalat: Hyvin voimakkaat, kohtuullisen pitkät ja pystysuorat. Ei kannuksia.
(Huom. Suomessa typistyskielto)
Takakäpälät: Suuret ja pyöristyneet, kaarevat varpaat. Paksut, voimakkaat päkiät.
Kynsien väri voi olla mikä tahansa.
LIIKKEET: Tasapainoiset ja joustavat. Ravissa eturaajat liikkuvat vaivattomasti
pitkälle eteen, ja takaraajojen työntö on voimakas. Ylälinja pysyy liikkeessä vakaana. Kaikki nivelet toimivat vaivattomasti. Takakulmaukset vaikuttavat voimakkaammilta koiran liikkuessa kuin seistessä.
NAHKA: Paksu, riittävän joustava ja irtonainen suojaten koiraa vammoilta taistelussa petoeläinten kanssa.
KARVAPEITE
Karva: Runsasta, suoraa ja karheaa, tuuhea pohjavilla. Päässä ja raajojen etupuolella karva on lyhyttä ja tiheää. Usein sään päällä karva on pitempää. Peitinkarva voi
olla lyhyttä tai hieman pitempää. Koiralla voi olla joko kauttaaltaan lyhyt peitinkarva (3–5 cm) tai hieman pitempi karva (7–10 cm), joka muodostaa kaulan ympärille kauluksen sekä hapsut korvien taakse, raajojen takapuolelle ja häntään.
Väri: Kaikki muut värit ja niiden yhdistelmät sallitaan paitsi sininen, maksanruskea
ja mustamanttelinen punaruskea.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Uroksilla vähintään 70 cm ja nartuilla vähintään 65 cm. Suuri koko
on toivottavaa, mutta mittasuhteiden tulee aina säilyä oikeina.
Paino: Uroksilla vähintään 50 kg ja nartuilla vähintään 40 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
•
Lievä poikkeama oikeasta rotutyypistä
•
Nartun urosmaisuus
•
Pyöreä kallo-osa, kapea kuono-osa ja alaleuka, pieni kirsu
•
Vinot tai lähekkäin sijaitsevat silmät, löysät silmäluomet
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Korkealle kiinnittyneet korvat
Ohuet tai löysänä riippuvat huulet
Takakorkeus; hieman lyhyt lantio
Kapea etuosa
Liioitellut takakulmaukset
Pitkät tai haja-asentoiset varpaat
Korkea etuaskel (hackney), hieman epätasapainoiset liikkeet
Hyvin lyhyt karva

VAKAVAT VIRHEET:
•
Hermostuneisuus
•
Selvät poikkeamat oikeasta tyypistä ja rakenteesta
•
Korkearaajaisuus, kevytluustoisuus, huono lihaskunto
•
Liian vaaleat tai ulkonevat silmät
•
Laskeva ylälinja
•
Huomattava takakorkeus
•
Kapea, lyhyt ja jyrkkä lantio
•
Synnynnäinen töpöhäntä, häntämutka
•
Liian jäykät tai painuneet välikämmenet
•
Liiaksi rungon alle asettuneet takaraajat
•
Säkäkorkeus 2 cm alle minimikorkeuden
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
•
Pelokkuus tai liika kiihtyneisyys
•
Uroksen narttumaisuus
•
Yläpurenta tai selvä alapurenta
•
Siniset, vihreät tai keskenään eriväriset silmät; kapeat, siristelevät silmät
•
Löysät nivelet
•
Sininen tai maksanruskea väri (myös yhdistelmissä), punaruskea väri (tan),
jossa selvä musta mantteli
•
Kihara tai pehmeä karva
•
Tasapainottomat liikkeet
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

