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KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Seurakoira.
Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat
Alaryhmä 5 aasialaiset pystykorvat ja niiden sukulaisrodut.
Käyttökoetulosta ei vaadita.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Thaimaanpystykorva on vanha rotu, joka on kotoisin Bang-rakamin seudulta Phitsanulokin maakunnasta, Thanang-ngamin alueella
sijaitsevasta Bangkaewin kylästä. Rotu sai alkunsa buddhalaisluostarin apotin
paikallisen mustavalkoisen narttukoiran ja nykyisin sukupuuttoon kuolleen villikoiran risteytyksenä. Vuonna 1957 alkaneen valikoivan jalostuksen seurauksena
rotu kehittyi nykyiseen muotoonsa. Tätä rotua pidetään Phitsanulokin maakunnan
kansallisaarteena. Rotua kasvatetaan laajalti maakunnassa ja siitä on tullut koko
maassa niin tunnettu, että sitä kasvatetaan nykyisin kaikkialla Thaimaassa.
YLEISVAIKUTELMA: Thaimaanpystykorva on mittasuhteiltaan neliömäinen ja
sopusuhtainen, ei koskaan matalaraajainen, ja sen rintakehä on kohtuullisen leveä
ja syvä. Karvapeite on kaksinkertainen muodostaen kaulan ja lapojen alueella harjan. Myös häntä on tuuheakarvainen, uroksilla selvemmin kuin nartuilla. Uroksilla
on voimakkaampi luusto kuin nartuilla.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on yhtä suuri kuin säkäkorkeus. Raajakorkeus on hieman yli puolet säkäkorkeudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Valpas, älykäs, uskollinen, tarkkaavainen ja
tottelevainen, helposti koulutettavissa. Voi olla hieman varautunut vieraita kohtaan.
PÄÄ
Kallo: Kiilamainen ja voimakas, kohtuullisen leveä mutta ei karkea, suhteessa
runkoon.
Otsapenger: Selvästi erottuva mutta kohtuullinen.
Kirsu: Musta ja kooltaan suhteessa kuonoon.
Kuono: Keskipitkä, tyvestä leveä ja kirsua kohti kapeneva. Kuononselkä on suora.
Huulet: Tiiviit, pigmentti tumma ja täydellinen.
Leuat / hampaat: Vahvat leuat, täydellinen hampaisto. Leikkaava purenta, tasapurenta hyväksytään.
Silmät: Keskikokoiset, mantelinmuotoiset, väriltään mustat tai tummanruskeat.
Korvat: Pienet ja päähän nähden sopusuhtaiset, suhteellisen korkealle mutta ei liian
lähekkäin sijoittuneet. Muodoltaan kolmiomaiset, melko teräväkärkiset, pystyt ja
aavistuksen eteenpäin kallistuneet.
KAULA: Voimakas, lihaksikas, sulavasti lapoihin liittyvä ja ylväsasentoinen.
RUNKO:
Selkä: Sivusta katsottuna vaakasuora ja tasainen.
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Lanne: Voimakas ja leveä.
Lantio: Kohtuullisen viisto.
Rintakehä: Melko leveä, syvä ja kyynärpäihin ulottuva. Hyvin kaartuvat kylkiluut
mutta rintakehä ei koskaan ole tynnyrimäinen.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on vain hieman kohoava.
HÄNTÄ: Kohtuullisen pitkä, hyvin hapsuttunut, tyvestä paksu, korkealle kiinnittynyt ja asennoltaan kohtuullisesti selän päälle kaartuva.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Lavat: Kohtuullisen viistot, lihaksikkaat.
Olkavarret: Tasapainossa lapakulmaan nähden.
Kyynärvarret: Suorat ja voimakkaat, edestä katsottuna yhdensuuntaiset.
Välikämmenet: Lyhyet, vain hieman viistot.
Etukäpälät: Pyöreät. Hyvin kaareutuneet, tiiviit varpaat.
TAKARAAJAT:
Reidet: Hyvin lihaksikkaat, kulmaukset tasapainossa etuosan kulmausten kanssa.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Kintereet: Matalat.
Välijalat: Takaa katsottuna pystysuorat.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Joustavat ja voimakkaat, etuaskel pitkä ja takaosan työntö voimakas.
Liikkeet eivät koskaan liioitellun pitkät ja nopeat. Liikkeessä ylälinja on tasainen ja
pään sekä hännän asento ylväs. Etu- ja takaraajat liikkuvat yhdensuuntaisesti, nopeuden kasvaessa pyrkimys yksijälkisyyteen.
KARVAPEITE
Karva: Kaksinkertainen karvapeite, jossa peitinkarva on suoraa ja karheaa, aluskarva pehmeää ja tiheää. Karva on rungossa kohtuullisen pitkää, kaulan ja lapojen
alueella pitempää ja se muodostaa kauluksen, joka on uroksilla voimakkaammin
kehittynyt kuin nartuilla. Eturaajojen takapuolella on hapsut, jotka lyhenevät välikämmentä kohti, reisien takaosassa on kintereisiin ulottuvat housukarvat. Karva ei
koskaan ole niin pitkää, että rungon ääriviivat hämärtyvät. Päässä ja raajojen etupuolella karva on lyhyttä.
Väri: Pohjaväri on valkoinen, jossa selvärajaisia laikkuja. Laikkujen väri useimmiten eri sävyinen keltainen, punainen, kellanruskea, punaruskea tai harmaa, missä
karvankärjet voivat olla mustat jopa siinä määrin, että koira vaikuttaa kolmiväriseltä. Väri voi olla myös valkoinen yksivärisin mustin laikuin. Laikkujen koolla ja
sijainnilla ei ole väliä, mutta on toivottavaa, että päässä on symmetriset, silmät ja
korvat peittävät merkit. Koiralla voi olla tumma maski, ja on toivottavaa, että kuo-
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nossa on valkoista. Vähäinen pilkutus valkoisessa hyväksytään muuten erinomaisella yksilöllä.
KOKO
Ihannesäkäkorkeus: Urokset vähintään 46 cm, enintään 55 cm.
Nartut vähintään 41 cm, enintään 50 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
• liian turpea kuono
• vaalea kirsu
• suuret pyöreät silmät
• vaaleat silmät
• suuret korvat
• köyry tai notko selkä
• tiiviisti selän päällä makaava tai jommallekummalle sivulle kiertyvä häntä
• puuttuva kaulus ja eturaajojen hapsutus
• melovat tai keinuvat liikkeet
• liian suuri tai pieni koko
VAKAVAT VIRHEET:
• useamman kuin 3 hampaan puuttuminen
• täysin valkoinen tai vain hieman pilkuttunut väri
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• ylä- tai alapurenta
• riippuvat korvat
• synnynnäinen töpöhäntä
• kiertyvä tai koukkuhäntä
• lyhyt tai sileä karva
• yksivärisyys jossa vain vähäisiä valkoisia merkkejä
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

