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KÄYTTÖTARKOITUS:  Metsästys- ja seurakoira. 

FCI:N LUOKITUS:   Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat 

   Alaryhmä 5 aasialaiset pystykorvat ja  

   niiden sukulaisrodut 

   Käyttökoetulosta ei vaadita. 

 

LYHYT HISTORIAOSUUS: Shikokunkoira polveutuu muinaisista japanilaisista 

keskikokoisista koirista. Sitä kasvatettiin metsästyskoiraksi erityisesti villisian 

metsästykseen Kochin piirikunnan vuoristoalueilla. Rodusta käytetään joskus myös 

nimeä Kochi-ken (ken = koira). Rodusta oli olemassa kolme muunnosta, joita kut-

suttiin kasvatusseutunsa mukaan nimillä Awa, Hongawa ja Hata. Näistä Honga-

wassa rotu säilyi puhtaimpana, koska alue oli erittäin vaikeapääsyinen. 

Shikokunkoira on sitkeä ja tarpeeksi ketterä liikkumaan vuoristoisessa maastossa. 

Sen erityispiirre on seesaminvärinen karvapeite. Rotu nimettiin kotialueensa mu-

kaan ja se julistettiin kansallisaarteeksi vuonna 1937. 

 

YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, hyvin tasapainoinen koira, jolla on hy-

vin kehittynyt, kiinteä lihaksisto sekä pystyt korvat ja kiertyvä tai sirppimäinen 

häntä. Se on voimakas, hyväluustoinen ja tiivis. 

 

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 

10:11. 

 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Erittäin sitkeä, tarkkaavainen ja alkukantai-

nen, tarmokas ja hyvin valpas, isännälleen kuuliainen. Riistavietti on voimakas. 

 

PÄÄ 

Kallo: Leveä. 

Otsapenger: Matala mutta erottuva. 

Kirsu: Musta. 

Kuono: Pitkähkö ja kiilamainen. Kuononselkä on suora. 

Huulet: Tiiviit. 

Leuat / hampaat: Voimakkaat hampaat, leikkaava purenta. 

Posket: Hyvin kehittyneet 

Silmät: Lähes kolmiomaiset, eivät liian pienet, väriltään tummanruskeat. Silmät 

ovat hieman vinoasentoiset. 

Korvat: Pienet, kolmiomaiset, hieman eteenpäin kallistuvat ja tanakasti pystyssä. 

 

KAULA: Vahva ja lihaksikas. 

 

RUNKO 

Säkä: Korkea ja hyvin kehittynyt. 
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Selkä: Vaakasuora ja voimakas. 

Lanne: Leveä ja lihaksikas. 

Rintakehä: Syvä, kylkiluut selvästi kaartuvat. 

Vatsa: Hieman ylösvetäytyvä. 

 

HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt ja paksu, selän päälle tiiviisti kiertyvä tai sirppi-

mäisellä kaarella. Suoraksi vedettynä hännän kärki ulottuu lähes kintereeseen. 

 

RAAJAT 

ETURAAJAT: 

Lavat: Kohtuullisen viistot, hyvin kehittyneet lihakset. 

Olkavarret: Kohtuullinen olkavarren ja lapaluun välinen kulmaus. 

Kyynärpäät: Rungonmyötäiset. 

Kyynärvarret: Suorat ja kuivat. 

Välikämmenet: Hieman viistot. 

Etukäpälät: Tiiviit käpälät, hyvin kaartuvat varpaat. Paksut, joustavat päkiät. Kyn-

net kovat ja väriltään mustat tai tummat. 

TAKARAAJAT: 

Voimakkaat ja lihaksikkaat. 

Kintereet: Hyvin vakaat, kohtuullisesti kulmautuneet. 

Takakäpälät: Tiiviit käpälät, hyvin kaartuvat varpaat. Paksut, joustavat päkiät. 

Kynnet kovat ja väriltään mustat tai tummat. 

 

LIIKKEET: Joustavat, kevyet ja ripeät, kykenee nopeisiin suunnanmuutoksiin. 

 

KARVAPEITE:  

KARVA: Peitinkarva suoraa ja melko karheaa, pohjavilla pehmeää ja tiheää. Hän-

nässä karva on melko pitkää. 

VÄRI: Seesami (mustan, punaisen ja valkoisen karvan tasainen sekoitus), punainen 

tai musta punaruskein tan-merkein. 

 

KOKO 

Säkäkorkeus: Urokset 52 cm, nartut 49 cm. Sallittu poikkeama ± 3 cm. 

 

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-

teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-

tiin. 

• epäselvä sukupuolileima 

• lievä ala- tai yläpurenta 

• pitkäkarvaisuus 

• arkuus 

• kirjava (laikukas) väritys 
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 

• vihaisuus tai liiallinen arkuus  

• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen  

• voimakas ala- tai yläpurenta 

• muut kuin pystyt korvat 

• riippuva tai lyhyt häntä 

 

 

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-

neina kivespussiin. 

 

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 

rodunomaisia koiria. 

 


