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(SHIH TZU)
Alkuperämaa: Tiibet (Kiina)
Vastuumaa: Iso-Britannia

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

Seurakoira.

FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat,
alaryhmä 5 tiibetiläiset rodut
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Shih tzu ja lhasa apso sekoitetaan helposti toisiinsa,
vaikka niiden välillä on useita selviä eroja. Shih tzun juuret ovat Tiibetissä, mutta
se kehitettiin Kiinassa, missä tämänkaltaisia koiria pidettiin keisarillisissa palatseissa. Kun Kiinasta tuli tasavalta 1912, rodun yksilöitä tuotiin myös länsimaihin,
joskin ensimmäinen merkintä Britanniaan tuodusta shih tzusta on vasta vuodelta
1931. Se tunnustettiin muista itämaisista roduista erilliseksi roduksi 1934. Englannin kennelklubi ryhtyi rekisteröimään sitä omana rotunaan 1940, ja sertifikaatteja
rodulle alettiin jakaa 1949. Shih tzun naaman viehättävä krysanteemimainen vaikutelma aiheutuu kuononselällä ylöspäin kasvavista karvoista.
YLEISVAIKUTELMA: Vankka koira, jolla on runsas mutta ei liioiteltu karvapeite, korostuneen ylväs ryhti ja krysanteemia muistuttava naama.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Pituus säästä hännäntyveen on säkäkorkeutta
suurempi.
KÄYTTÄYTYMINEN JA LUONNE: Älykäs, aktiivinen, valpas, ystävällinen ja
itsenäinen.
PÄÄ:
Pää on leveä ja pyöreä, silmien väli leveä. Pään karvoitus on runsas, selvä parta ja
viikset. Kuononselällä ylöspäin kasvava karva antaa selvästi krysanteemimaisen
vaikutelman. Karva ei saa haitata koiran näkökykyä.
Otsapenger: Selvästi havaittava.
Kirsu: Musta, maksanvärisillä tai maksanväriset merkit omaavilla koirilla tumman
maksanvärinen. Kirsun tulee olla samassa linjassa silmien alareunan kanssa tai
hieman alempana. Kuononselkä suora tai hieman nouseva. Hyvin avoimet sieraimet. Laskeva kuononselkä ja ahtaat sieraimet ovat vakavia virheitä.
Kuono: Hyvin leveä, neliömäinen, lyhyt ja poimuton, litteä ja karvainen. Pituus
kirsun kärjestä otsapenkereeseen noin 2,5 cm. Kuono-osan pigmentti mahdollisimman ehyt.
Huulet: Tiiviit.
Leuat / purenta: Leuat leveät. Lievä alapurenta tai tasapurenta.
Silmät: Suuret, tummat, pyöreät, kaukana toisistaan sijaitsevat mutta eivät ulkonevat. Lämmin ilme. Maksanvärisillä tai maksanväriset merkit omaavilla koirilla
vaaleampi silmien väri on sallittu. Silmänvalkuainen ei näy.
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Korvat: Suuret, pitkät, riippuvat. Hieman päälaen alapuolelle kiinnittyneet, niin
runsaskarvaiset, että ne näyttävät sulautuvan kaulan karvoitukseen.
KAULA: Sopusuhtainen, kauniisti kaartuva. Riittävän pitkä, jotta koira voi kantaa
päänsä ylväästi.
RUNKO:
Selkä: Vaakasuora.
Lanneosa: Tiivis ja vankka.
Rintakehä: Leveä ja syvä, hyvin eturaajojen väliin laskeutuva.
HÄNTÄ: Runsaskarvainen, selän päälle kaartuva, korkealle kiinnittynyt. Hännän
kaaren korkeus suunnilleen kallon tasolla antaen tasapainoiset ääriviivat.
RAAJAT:
ETURAAJAT:
Lavat: Tiiviit ja viistot.
Kyynärvarret: Lyhyet ja lihaksikkaat, vankkaluustoiset, mahdollisimman suorat
ottaen huomioon leveän ja hyvin laskeutuneen rintakehän muodon.
Etukäpälät: Pyöreät, tiiviit, runsaskarvaiset.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Lyhyet ja lihaksikkaat, vankkaluustoiset, takaa katsottuna pystysuorat.
Reidet: Pyöristyneet ja lihaksikkaat.
Takakäpälät: Pyöreät ja tiiviit, päkiät vahvat. Runsaskarvaiset.
LIIKKEET: Ylväät ja pehmeän joustavat. Pitkälle eteen ulottuva eturaajan askel
ja voimakas takaraajan työntö, jolloin koko päkiä näkyy.
KARVAPEITE:
Karva: Peitinkarva pitkää ja tiheää, ei kiharaa. Pohjavilla kohtuullinen, ei villava.
Lievä laineikkuus sallitaan. Karva ei saa haitata koiran näkökykyä, eikä turkki saa
olla niin pitkää, että se haittaa liikkeitä. On erittäin toivottavaa, että päässä karva
kiinnitetään ylös ilman koristeita.
Väri: Kaikki värit sallittuja. Kaksivärisillä valkoinen otsapiirto ja valkoinen hännänpää erittäin toivottavia.
KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus: Korkeintaan 27 cm. Tyyppi ja rodunomaiset piirteet ovat kuitenkin
tärkeämmät kuin yksinomaan oikea koko.
Paino: 4,5–8 kg, ihannepaino 4,5–7,5 kg.

SHIH TZU

4/4

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista luetaan virheiksi suhteutettuna
virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

