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TANSKANPYSTYKORVA
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:
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Pihakoira, vahtikoira, seurakoira
Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset tyypit
Käyttökoetulosta ei vaadita

LYHYT HISTORIAOSUUS: Tanskanpystykorva on vanha tanskalainen
koiratyyppi, josta on käytetty useita nimityksiä – grönlanninpystykorva,
susipystykorva ja samojedinpystykorva. Näitä koiria on ollut tavallisilla ihmisillä
seurakoirina. Vuonna 1988 Tanskan Kennelklubi aloitti kokeneiden
koiraharrastajien avustuksella suuren työn laatiakseen pohjan laaja-alaisemmalle
jalostusohjelmalle tämän ihanan pystykorvarodun suojelemiseksi ja kehittämiseksi.
YLEISVAIKUTELMA: Tyypillinen pystykorva – hieman keskikokoa pienempi,
tyylikäs mutta vahva. Mittasuhteiltaan suorakaiteen muotoinen koira, jolla on
verrattain kookkaat pystyt korvat. Liikkeet ovat vaivattomat ja hyvin tehokkaat.
Sukupuolileima on selvä.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Runko on hieman säkäkorkeutta pitempi. Kallo
ja kuono ovat yhtä pitkät.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa, ystävällinen, utelias ja rohkea.
Toimii hyvin vahtikoirana. Metsästystaipumus ei ole voimakas.
PÄÄ: Keskikokoinen, päältä ja sivulta katsottuna kiilan muotoinen.
Kallo: Hieman kaareva, kulmakaaret ovat selvästi erottuvat.
Otsapenger: Selvästi havaittava.
Kirsu: Musta tai ruskea.
Kuono-osa: Kallon pituinen ja selvästi kirsua kohti kapeneva. Kuononselkä on
suora.
Huulet: Tiiviit ja pigmentoituneet.
Leuat/hampaat: Vahvat leuat, hyvin kehittynyt hampaisto. Leikkaava tai
tasapurenta.
Posket: Hieman pyöristyneet, eivät korostuneet.
Silmät: Keskikokoiset, kirkkaat, ja väriltään tummanruskeat. Muodoltaan soikeat,
ennemmin pyöreähköt kuin mantelinmuotoiset, eivät ulkonevat. Silmäluomet
pigmentoituneet. Ilme on tarmokas mutta rauhallinen.
Korvat: Pystyt. Verrattain kookkaat, kolmiomaiset ja tyvestään leveät. Korkealle
kiinnittyneet ja aina hyvin liikkuvaiset.
KAULA: Keskipitkä, vahva ja kuiva. Niskalinja on selvästi kaareva.
RUNKO Hieman säkäkorkeutta pitempi, vahva olematta raskas.
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Ylälinja: Vaakasuora.
Säkä: Erottuva.
Selkä: Keskipitkä ja suora.
Lanne: Lyhyt.
Lantio: Lyhyt ja hieman kaartunut.
Rintakehä: Tilava, mutta ei liian leveä, melko pitkä ja kyynärpäihin ulottuva.
Eturinta on selvästi havaittava.
HÄNTÄ: Ylös kiinnittynyt, kaareutuu selän päälle tai hieman sivulle. Koiran
ollessa levossa häntä voi riippua.
RAAJAT
ETURAAJAT: Suorat, lihaksikkaat ja kuivat. Kulmautuneet siten, että liikkeet ovat
vapaat.
Etukäpälät: Hieman soikeat, varpaat ovat kaarevat ja tiiviisti yhdessä. Päkiät ovat
hyvin kehittyneet.
TAKARAAJAT: Vahvat ja lihaksikkaat, normaalit kulmaukset, joiden ansiosta
liikkeet ovat vapaat ja tehokkaat.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Vaivattomat, tehokkaat ja kestävät.
KARVAPEITE
Karva: Keskipitkä karheahko peitinkarva ja tiheä aluskarva. Korvissa karva on
hieman pitempää. Hännän karvapeite on tuuhea. Peitinkarva on pinnanmyötäistä,
se ei saa olla pystyä.
Väri: Luonnonvalkoisesta keksinväriseen (kellertävä - kermanvärinen). Voi
vivahtaa hieman vaaleaan punertavaan. Ei saa vaikuttaa vaaleanruskealta.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 43-49 cm, ihannekorkeus 46 cm
Nartut 39-46 cm, ihannekorkeus 41 cm
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja
hyvinvointiin.
•
•
•
•

Puutteellinen sukupuolileima
Löysät silmäluomet
Vaaleat silmät
Muut kuin pystyt korvat

•
•

Vaaleanruskea tai lumivalkoinen karvapeite
Samojedinkoiran ilme

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Ylä- tai alapurenta
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin
laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

