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((LANDSEER)
Alkuperämaa: Saksa / Sveitsi
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Vahti- ja seurakoira.
Ryhmä 2 pinserit, snautserit, molossityyppiset ja
sveitsinpaimenkoirat.
Alaryhmä 2.2 vuoristotyyppiset molossit.
Käyttökoetulosta ei vaadita

YLEISVAIKUTELMA: Landseerin tulee antaa vaikutelma suuresta, voimakkaasta, tasapainoisesti rakentuneesta koirasta. Erityisesti uroksella on suhteellisesti
korkeammat raajat kuin newfoundlandinkoiralla. Lihaksikkaiden raajojen liikkeet
ovat kevyet ja maatavoittavat.
PÄÄ: Pään on oltava leveä ja massiivinen, niskakyhmy selvä. Rypytön pää, jossa
lyhyt ja hieno karva.
OTSAPENGER: Selvä, ei kuitenkaan niin jyrkkä kuin bernhardinkoiralla.
KIRSU: Kirsu ja huulet ovat mustat.
KUONO-OSA: Kuonon pituus on yhtä suuri kuin syvyys kuonon tyvessä.
HUULET: Kuivat, mahdollisimman tiiviit, ei kuolaavat; ylähuuli peittää kevyesti
alahuulen.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti yläleuan etuhampaiden takapintaa.
Hampaat suorassa kulmassa luihin nähden.
POSKET: Kohtuullisen voimakkaat, liittyvät vähitellen kapenevaan kuono-osaan.
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SILMÄT: Mantelinmuotoiset, keskikokoiset, suhteellisen syvällä sijaitsevat. Väriltään ruskeat tai tummanruskeat. Vaaleanruskea väri hyväksyttävä. Vilkkuluomi
ei saa näkyä. Ystävällinen ilme. Selvän vaaleat, rikin- tai harmaankeltaiset silmät
ovat virheelliset samoin kuin liian lähekkäin sijaitsevat silmät.
KORVAT: Keskisuuret, kolmiomaiset, ulottuen silmän sisäkulmaan saakka. Alhaalta vähän pyöristyneet. Korkealle, ei kuitenkaan liian taakse kiinnittyneet, sileästi ja tiiviisti päänmyötäiset. Hieno, lyhyt karvapeite. Pitempi karvoitus vain korvan tyven takaosassa.
KAULA: Poikkileikkaukseltaan soikea, lihaksikas ja voimakas. Lähes yhtä pitkä
kuin pää. Löysä kaulanahka ei toivottu.
RUNKO: Rungon pituus on kaksi kertaa pään pituus.
SELKÄ: Jäntevä ja suora, hyvin leveä ja voimakas.
LANTIO: Leveä, voimakas ja lihaksikas.
RINTAKEHÄ: Hyvin leveä ja syvä. Voimakkaasti kaartuvat kylkiluut.
ALALINJA JA VATSA: Vatsalinja vain hieman nouseva. Selvästi erottuva kuve.
Heikko selkä, notkoselkä, veltto lanne, liian lyhyt rintakehä ja voimakkaasti nouseva vatsaviiva ovat virheitä.
HÄNTÄ: Vahva, korkeintaan vähän alle kinnerkulman ulottuva, tuuheakarvainen,
ei kuitenkaan lippumainen. Koiran seistessä rauhallisesti on hännän oltava riippuva, kärki saa hieman kaartua. Koiran liikkuessa hännän kärki saa olla hieman kaarella suoraan ylöspäin.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat ja hyvin kulmautuneet. Liikkeet
kevyen joustavat.
LAVAT: Lihaksikkaat.
KYYNÄRPÄÄT: Tiiviit.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajojen luusto ja lihaksisto on vahva. Liikkeet ovat
vapaat ja joustavat. Puutteelliset kulmaukset sekä pihtikinttuisuus ovat virheitä.
REIDET: Leveät.
KÄPÄLÄT: Suuret ja tiiviit ns. kissankäpälät. Ei uloskiertyneet. Varpaiden välissä
on oltava vahvat räpylät melko pitkälle varpaiden kärkiin ulottuen.
LIIKKEET: Lihaksikkaat raajat liikkuvat vapaasti ja maatavoittavasti. Pitkä askel.
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KARVAPEITE
KARVA: Karvan on oltava päätä lukuunottamatta pitkää, mahdollisimman sileää,
tiheää ja hienolta tuntuvaa. Kauttaaltaan pohjavillaa, ei kuitenkaan niin tiheää kuin
newfoundlandinkoiralla.
Hieman aaltoileva peitinkarva selässä ja reisissä on sallittua. Kun koiran turkkia
harjataan vastakarvaan, on sen palauduttava entiseen asentoonsa.
VÄRI: Pohjaväri on puhtaan valkoinen, jossa epäsäännöllisen muotoisia mustia
läiskiä rungossa ja lanneosassa. Kaula, eturinta, vatsa, raajat ja häntä ovat valkoisia. Pää on musta. Luonteenomaista on valkea kuono-osa, ja valkea, symmetrinen,
ei liian leveä läpikulkeva otsapiirto. Epäpuhdas valkea ei ole virhe, mutta ei toivottava.
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Uroksella 72 – 80 cm, nartulla 67 – 72 cm. Pienet poikkeamat
ylös- tai alaspäin voidaan hyväksyä.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
Kannukset, mutkahäntä tai selän päällä rullalla kannettu häntä.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

