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(ROTTWEILER)
Alkuperämaa: Saksa
KÄYTTÖTARKOITUS: Seura-, palvelus- ja työkoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 2 Pinserit, snautserit, molossityyppiset ja sveitsin
paimenkoirat
Alaryhmä 2.1 mastiffi- ja molossityyppiset
Käyttökoetulos vaaditaan.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Rottweileria pidetään yhtenä vanhimmista koiraroduista. Sen juuret ulottuvat roomalaisvallan aikoihin saakka, jolloin tämän tyyppisiä koiria käytettiin karjan paimentamiseen ja ajamiseen. Rooman legioonat toivat
mukanaan Alppien yli koiria, jotka suojelivat ihmisiä ja ajoivat nautakarjaa. Rottweilin alueella ne risteytyivät paikallisten koirien kanssa, ja näin kehittyneen rodun
päätehtäväksi tuli nyt karjan ajaminen ja vartiointi sekä isännän ja hänen omaisuutensa suojelu. Rotu nimettiin vanhan Rottweilin vapaakaupungin mukaan "Rottweilin teurastajienkoiraksi", koska teurastajat kasvattivat tämäntyyppisiä koiria
puhtaasti niiden suorituskyvyn ja käyttötarkoituksen perusteella. Rodusta kehittyi
ajan myötä erinomainen karjakoira, jota käytettiin myös vetokoirana. 1900-luvun
alussa kokeiltiin useiden rotujen sopivuutta poliisin käyttöön, ja nopeasti havaittiin
rottweilerin erinomainen soveltuvuus tähän tehtävään. Rotu hyväksyttiin virallisesti poliisikoiraksi vuonna 1910.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben

ROTTWEILER

2/5

Jalostuksessa on tavoitteena erittäin voimakas koira, joka on väriltään musta selvästi erottuvin punaruskein merkein. Kokonaisuus on voimakas mutta jalo, ja rotu
sopii erinomaisesti seura-, palvelus- pelastus- ja käyttökoiraksi.
YLEISVAIKUTELMA: Kooltaan keskikokoisesta suureen ja vankka, ei raskas
eikä kevyt, ei korkearaajainen eikä ilmava. Hyvin sopusuhtaisen, tiiviin ja voimakkaan rakenteen ansiosta erittäin vahva, ketterä ja kestävä.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rintalastasta istuinluun kärkeen mitattuna
runko saa olla korkeintaan 15 % säkäkorkeutta pitempi.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ystävällinen ja perusluonteeltaan rauhallinen, hyvin omistajaansa kiintynyt, tottelevainen, kuuliainen ja työskentelyhaluinen.
Olemuksesta kuvastuu luonnollisuus ja koruttomuus, käytös on itsevarmaa, vakaata
ja pelotonta. Rottweiler tarkkailee ympäristöään hyvin valppaasti mutta samalla
rauhallisesti.
PÄÄ
Kallo: Keskipitkä, korvien välistä suhteellisen leveä, otsalinja sivulta katsottuna
kohtuullisesti kaartuva. Niskakyhmy on hyvin kehittynyt, mutta ei voimakkaasti
erottuva.
Otsapenger: Suhteellisen voimakas, otsauurre ei liian syvä.
Kirsu: Hyvin kehittynyt, mieluummin leveä kuin pyöreä ja väriltään aina musta.
Hyvin kehittyneet sieraimet.
Kuono: Ei saa vaikuttaa pitkältä eikä lyhyeltä suhteessa kallo-osaan. Kuonon ja
kallo-osan pituuksien suhde on noin 1:1,5. Kuononselkä on suora, tyvestä leveä ja
kaventuu vain hieman kohti kirsua.
Huulet: Mustat ja suupieliä myöten tiiviit. Ikenet ovat mahdollisimman tummat.
Leuat / hampaat: Leuat ovat voimakkaat ja leveät. Voimakas ja täydellinen leikkaava purenta (42 hammasta), yläetuhampaat ovat tiiviisti alaetuhampaiden edessä.
Posket: Selvästi erottuvat poskikaaret.
Silmät: Keskikokoiset, mantelinmuotoiset, väriltään syvänruskeat. Tiiviit silmäluomet.
Korvat: Keskikokoiset, riippuvat, kolmiomaiset, kiinnittyneet ylös ja etäälle toisistaan. Päänmyötäisesti eteenpäin asettuvien korvien ansiosta kallo vaikuttaa todellista leveämmältä.
KAULA: Voimakas, kohtuullisen pitkä, hyvin lihaksikas ja kuiva, ei löysää kurkunalusnahkaa eikä runsasta kaulanahkaa. Niskalinja on hieman kaartuva.
RUNKO:
Selkä: Suora, voimakas ja kiinteä.
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Lanne: Lyhyt, voimakas ja syvä.
Lantio: Leveä, keskipitkä, hieman pyöristyvä, ei vaakasuora eikä laskeva.
Rintakehä: Tilava, leveä ja syvä (n. 50 % säkäkorkeudesta). Hyvin kehittynyt eturinta ja selvästi kaareutuvat kylkiluut.
Alalinja ja vatsa: Vatsalinja ei ole ylösvetäytynyt.
HÄNTÄ: Luonnollinen ja voimakas, vaakasuorasti selkälinjan jatkeena. Koiran
liikkuessa tai ollessa tarkkaavainen tai kiihtynyt se voi kohota hieman kaartuvana
ylöspäin, levossa riippuva. Häntä ulottuu kintereeseen tai hieman sen alle.
RAAJAT
ETURAAJAT: Edestä katsottuna suorat, eivät ahdasasentoiset.
Lavat: Viistot, noin 45° kulmassa vaakatasoon nähden.
Olkavarret: Tiiviisti rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Suorat, voimakkaat ja lihaksikkaat, sivulta katsottuna pystysuorat.
Välikämmenet: Hieman joustavat ja voimakkaat, eivät pystyt.
Etukäpälät: Pyöreät ja tiiviit, hyvin kaareutuneet varpaat. Kynnet lyhyet, mustat ja
voimakkaat. Lujat päkiät.
TAKARAAJAT
Yleisvaikutelma: Takaa katsottuna suorat, eivät ahdasasentoiset. Koiran seistessä
vapaasti reiden ja lonkkaluun välinen kulma, polvikulma ja kinnerkulma ovat tylpät.
Reidet: Kohtuullisen pitkät, leveät ja lihaksikkaat.
Sääret: Pitkät, voimakkaat, leveälihaksiset ja jänteikkäät.
Kintereet: Voimakkaat ja hyvin kulmautuneet. Kinnerkulmaus ei saa olla liian
niukka.
Takakäpälät: Hieman etukäpäliä pitemmät. Voimakkaat, kaareutuneet varpaat, yhtä
tiiviit kuin etukäpälät.
LIIKKEET: Rottweiler on ravaaja. Liikkeessä selkä pysyy kiinteänä ja suhteellisen vakaana. Liikunta on tasapainoista, vakaata, voimakasta ja vapaata, askelpituus
on hyvä.
NAHKA: Pään nahka on kauttaaltaan tiiviisti pinnanmyötäinen; koiran ollessa
erityisen tarkkaavainen voi muodostua vähäisiä otsaryppyjä.
KARVAPEITE
Karva: Kaksinkertainen karvapeite muodostuu peitinkarvasta ja aluskarvasta, jota
ei saa näkyä peitinkarvan alta. Peitinkarva on keskipitkää, karheaa, tiheää ja pinnanmyötäistä. Reisien takaosassa karva on hieman pitempää.
Väri: Musta, jossa selvärajaiset syvän punaruskeat merkit poskissa, kuonossa,
kurkussa, rinnassa, raajoissa, silmien yläpuolella ja hännän tyven alla.

ROTTWEILER
KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus: Urokset 61–68 cm.
61–62 cm pieni
65–66 cm suuri (ihannekorkeus)
Nartut 56–63 cm.
56–57 cm pieni
60–61 cm suuri (ihannekorkeus)
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63–64 cm keskikokoinen
67–68 cm hyvin suuri
58–59 cm keskikokoinen
62–63 cm hyvin suuri

Paino: Aikuinen uros n. 50 kg, narttu n. 42 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
• Yleisvaikutelma: Kevyt, ilmava, korkearaajainen; kevyt luusto ja heikko lihaksisto.
• Pää: Ajokoiramainen; kapea, kevyt, liian lyhyt tai pitkä tai karkea; liioitellun
molossimainen; erittäin leveä kallo, puutteellinen tai liian voimakas otsapenger;
erittäin syvä otsauurre.
• Kuono-osa: Pitkä, suippo tai liian lyhyt (alle 40 % pään koko pituudesta); halkinainen kirsu; kyömy tai kovera tai laskeva kuononselkä; vaalea tai täplikäs
kirsupigmentti
• Huulet: Löysät, vaaleanpunaiset tai täplikkäät; avoimet suupielet.
• Leuat: Kapea alaleuka.
• Purenta: Tasapurenta; alaleuan poskihampaat eivät samassa rivissä.
• Posket: Voimakkaasti ulkonevat.
• Silmät: Vaaleat; syvällä sijaitsevat; liian pyöreät ja ulkonevat; löysät silmäluomet.
• Korvat: Liian matalalle tai korkealle kiinnittyneet, raskaat, pitkät, veltot tai
taaksepäin taittuneet; kevyet tai asennoltaan epäsymmetriset.
• Kaula: Liian pitkä, ohut tai lihakseton; löysä kaula- tai kurkunalusnahka.
• Runko: Liian pitkä, lyhyt tai kapea.
• Selkä: Liian pitkä, heikko, notko tai köyry.
• Lantio: Liian luisu, lyhyt, tasainen tai pitkä.
• Rintakehä: Litteät tai tynnyrimäiset kyljet; takaosastaan liian kapea.
• Häntä: Liian korkealle tai matalalle kiinnittynyt.
• Eturaajat: Kapea-asentoiset, käyrät tai eivät yhdensuuntaiset; pystyt lavat; löysät tai ulkonevat kyynärpäät; liian pitkä, lyhyt tai pysty olkavarsi; heikko tai
pysty välikämmen; hajavarpaiset, litteät tai liian korkeat käpälät; epämuodostuneet varpaat; vaaleat kynnet.
• Takaraajat: Litteät reidet; ahdasasentoiset, pihtikinttuiset tai länkisääriset; liian
niukat tai voimakkaat kulmaukset; kannukset. (Huom. Suomessa typistyskielto)
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• Nahka: Poimuinen pään nahka.
• Karva: Pehmeä, liian lyhyt tai pitkä, laineikas karva, puuttuva aluskarva.
• Väri: Vääränväriset, epäselvät tai liian laajat värimerkit.
VAKAVAT VIRHEET:
• Yleisvaikutelma: Liian raskas ja molossimainen.
• Nahka: Voimakkaat rypyt päässä, otsassa, kuonossa ja poskissa; runsas leuanalusnahka.
• Liikkeet: Voimaton ravi.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Yleisvaikutelma: Selvästi väärä sukupuolileima (narttumainen uros tai urosmainen narttu)
• Käyttäytyminen: Pelokkuus, arkuus, pelkurimaisuus, vihaisuus, liioiteltu epäluuloisuus, hermostuneisuus.
• Purenta: Ylä-, ala- tai ristipurenta; minkä tahansa etu-, kulma-, väli- tai poskihampaan puuttuminen
• Silmät: Sisä- tai ulkokierteiset silmäluomet (entropioum/ ektropium), keltaiset
tai keskenään eriväriset silmät
• Häntä: Häntämutka, kiertynyt tai voimakkaasti sivulle kääntyvä häntä, synnynnäinen töpöhäntä
• Karva: Selvästi pitkä tai laineikas karva
• Väri: Muu kuin tyypillinen rottweilerin väri eli musta punaruskein merkein;
valkoiset merkit.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

