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(SHIBA)
Alkuperämaa: Japani

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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KÄYTTÖTARKOITUS: Lintujen ja pienriistan metsästykseen käytettävä koira;
seurakoira.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat
Alaryhmä 5 aasialaiset pystykorvat ja
niiden sukulaisrodut
Käyttökoetulosta ei vaadita.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Shiba on alkuperäinen japanilainen rotu, joka on
peräisin jo esihistoriallisilta ajoilta. Sana shiba tarkoittaa alun perin jotakin pienikokoista, eli pientä koiraa. Rodun kotiseutua on Japaninmereen rajoittuva vuoristoalue, missä sitä käytettiin pienriistan ja lintujen metsästykseen, ja rotutyypissä
esiintyi jonkin verran alueellista vaihtelua. Kun Englannista tuotiin setterien ja
pointterien tyyppisiä koiria v. 1868–1912, metsästyksestä tuli Japanissa urheilumuoto ja rotua risteytettiin laajasti englantilaisten lintukoirien kanssa, niin että
puhdasrotuisesta shibasta tuli jopa alkuperäisillä kotiseudullaan erittäin harvinainen v. 1912-1926. Noin v. 1928 maassa huolestuttiin rodun säilymisestä, ja harvalukuisten puhtaiden verilinjojen vaaliminen alkoi toden teolla. Rotumääritelmä
laadittiin lopulta v. 1934. Vuonna 1937 rotu julistettiin kansallisaarteeksi ja siitä
lähtien rotua on jalostettu ja kehitetty nykyään tunnettuun muotoonsa.
YLEISVAIKUTELMA: Pienikokoinen, tasapainoinen ja hyväluustoinen koira,
jolla on hyvin kehittyneet lihakset ja voimakas rakenne. Liikunta on nopeaa, vapaata ja kaunista.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on
10:11.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Uskollinen, innokas ja erittäin tarkkaavainen.
PÄÄ
Kallo: Otsa on leveä.
Otsapenger: Selvästi erottuva. Vähäinen otsauurre
Kirsu: Musta.
Kuono: Kohtuullisen paksu. Kuononselkä on suora.
Huulet: Tiiviit.
Leuat / hampaat: Vahvat hampaat. Leikkaava purenta.
Posket: Hyvin kehittyneet.
Silmät: Kolmion muotoiset, eivät liian pienet, väriltään tummanruskeat. Silmät
ovat hieman vinoasentoiset.
Korvat: Suhteellisen pienet, kolmion muotoiset, hieman eteenpäin kallistuneet ja
tanakasti pystyssä.
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KAULA: Paksu, vahva, päähän ja runkoon nähden sopusuhtainen.
RUNKO
Selkä: Vaakasuora ja vahva.
Lanne: Leveä ja lihaksikas.
Rintakehä: Syvä, kylkiluut ovat kohtuullisesti kaareutuneet.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on hieman kohoava.
HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, paksu ja asennoltaan terhakasti kiertynyt tai sirpinmuotoisesti kaartunut. Ojennettuna hännän kärki ulottuu lähes kintereisiin.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Edestä katsottuna eturaajat ovat suorat.
Lavat: Kohtuullisen viistot.
Olkavarret: Kohtuullinen lapaluun ja olkavarren välinen kulmaus.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset.
Välikämmenet: Hieman viistot.
Etukäpälät: Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja selvästi kaartuneet. Päkiät ovat paksut
ja joustavat. Kynnet ovat kovat ja mieluiten tummat.
TAKARAAJAT:
Reidet: Hyvin kehittyneet.
Sääret: Hyvin kehittyneet.
Kintereet: Paksut ja tiiviit.
Takakäpälät: Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja selvästi kaartuneet. Päkiät ovat paksut ja joustavat. Kynnet ovat kovat ja mieluiten tummat.
LIIKKEET: Keveät ja reippaat.
KARVAPEITE
Karva: Peitinkarva on karheaa ja suoraa, aluskarva pehmeää ja tiheää. Hännän
karvapeite on pitkähköä ja harottavaa.
Väri: Punainen, musta punaruskein (tan) merkein, seesami, musta seesami, punainen seesami.
Seesami-värin määrittely:
Seesami: mustien, punaisten ja valkoisten karvojen tasainen yhdistelmä
Musta seesami: enemmän mustia kuin valkoisia karvoja
Punainen seesami: pohjaväri punainen, seassa mustia karvoja.
Kaikissa yllä mainituissa väreissä tulee olla urajiro -kuvio: vaaleaa karvaa kuonon
sivuilla ja poskissa, leuan ja kaulan alapuolella, rinnassa, vatsassa, hännän alapuolella ja raajojen sisäsivuilla.
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KOKO
Säkäkorkeus: Urokset 39,5 cm, nartut 36,5 cm, sallittu vaihtelu 1,5 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
•
puutteellinen sukupuolileima
•
lievä ylä- tai alapurenta
•
useiden hampaiden puuttuminen
•
arkuus
•
kirjava (laikukas) väritys
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
•
voimakas ylä- tai alapurenta
•
muut kuin pystyt korvat
•
riippuva tai lyhyt häntä

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

