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(TAIWAN DOG) 
Alkuperämaa: Taiwan 
Vastuumaa: Japani 
 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:   Metsästys-, vahti- ja seurakoira. 
FCI:N LUOKITUS:   Ryhmä 5 pystykorvat ja alkukantaiset koirat  

alaryhmä 7 alkukantaiset koirat  
Käyttökoetulosta ei vaadita. 
 

LYHYT HISTORIAOSUUS:  Taiwaninkoirat ovat Taiwanin alkuperäisiä koiria. 
Ne polveutuvat Etelä-Aasian metsästyskoirista, nk. paariakoirista, joita keskisen 
vuoristoalueen muinaiset asukkaat pitivät. Rodun yksilöt olivat sen aikaisten met-
sästäjien luotettavia kumppaneita. Vuonna 1980 Taiwanin kansallinen yliopisto, 
Japanin Gifo-yliopisto ja Nagoyan yliopisto tekivät taiwaninkoiria koskevan yh-
dessä tutkimuksen käymällä 29 paikallisen heimon luona. Tutkimuksen tuloksena 
nykyinen taiwaninkoira varmistettiin Etelä-Aasian metsästyskoirien jälkeläiseksi. 
Rotu on nykyisin suosittu vahti- ja seurakoira koko saarella. 
 
YLEISVAIKUTELMA:  Keskikokoinen koira, jolla on kolmiomainen pää, mante-
linmuotoiset silmät, ohuet ja pystyt korvat sekä sirpinmuotoinen häntä. Se on kui-
va, jäntevä ja tasapainoinen. 
 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:  
• Rintakehän syvyyden suhde säkäkorkeuteen on 4,5 - 4,7 : 10. 

 

Ryhmä: 5 
 

FCI:n numero: 348 
Hyväksytty: FCI 22.11.2004 
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• Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 10 : 10,5. Nartut saavat olla hieman 
pitempiä. 
• Kuonon pituuden suhde kallon pituuteen on 4,5 : 5,5. 
 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Erittäin uskollinen isännälleen, tarkka-
aistinen, vilkasliikkeinen, rohkea ja peloton. 
 
PÄÄ 
Otsa: Leveä, pyöreähkö ja rypytön.  
Kallo: Hieman kuonoa pitempi. 
Otsapenger: Selvästi erottuva; vähäinen otsauurre. 
Kirsu: Keskikokoinen, musta, voi olla hieman vaaleampi muilla kuin mustilla koi-
rilla. Sieraimet ovat suuret. 
Kuono: Kuononselkä on suora. Huulet ovat tiiviit, eivät riippuvat. Kuono kapenee 
hieman kirsua kohti, mutta ei ole suippo. 
Leuat / hampaat: Leuat ovat voimakkaat. Leikkaava purenta. Hampaat ovat koh-
tisuorassa leukoihin nähden. 
Posket: Hyvin kehittyneet ja hieman ulkonevat. 
Silmät: Mantelinmuotoiset; tummanruskeat, ruskeatkin hyväksytään, mutta keltai-
set tai vaaleat silmät eivät ole toivotut. 
Korvat: Pystyt, kiinnittyneet noin 45°:n kulmassa kallon kummallekin sivulle. 
Korvan sisäreuna on suora, kun taas ulkoreuna on hieman kaareva. 
 
KAULA:  Lihaksikas, vahva, keskipitkä ja hieman kaareutunut, ei löysää kau-
lanalusnahkaa. 
 
RUNKO: Jäntevä ja lihaksikas, lähes neliömäinen. 
Selkä: Suora ja lyhyt. Säkä on korostunut. 
Lanne: Kiinteälihaksinen. 
Lantio: Leveä ja lyhyt, vaakasuora tai vain hieman viisto. 
Rintakehä: Melko syvä, ei kuitenkaan kyynärpäihin ulottuva. Eturinta on hieman 
ulkoneva. Kyljet ovat selvästi kaarevat. 
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on kohtuullisen ylösvetäytynyt. 
 
HÄNTÄ:  Sirpinmuotoinen, ylöskiinnittynyt, pystyasentoinen ja liikkuvainen; 
hännän kärki kaartuu eteenpäin. 
 
RAAJAT 
ETURAAJAT: 
Lavat: Lihaksikkaat ja viistot. Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on 105 - 110°. 
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset. 
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Kyynärvarret: Suorat ja keskenään yhdensuuntaiset. 
Välikämmenet: Jäntevät. 
TAKARAAJAT: 
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat hoikat, hyväluustoiset, lihaksikkaat ja keskenään 
yhdensuuntaiset. Takakulmaukset ovat tasapainossa etukulmausten kanssa. 
Reidet: Leveät ja viistot. 
Polvet: Hyvin kulmautuneet. 
Sääret: Reisien kanssa tasapainoiset. 
Välijalat: Pystysuorat. 
KÄPÄLÄT: Eivät sisään - eivätkä ulospäin kiertyneet. Päkiät ovat kiinteät ja pak-
sut. Kynnet ovat mustat, kuitenkin muilla kuin mustilla koirilla sallitaan vaaleam-
mat kynnet. 
 
LIIKKEET:  Tehokkaat ja pitkäaskeliset. Koiran tulee olla niin ketterä, että se 
pystyy vaivattomasti tekemään nopean 180°:n käännöksen. 
 
KARVAPEITE 
KARVA: Lyhyttä, kovaa ja tiiviisti rungonmyötäistä; karvan pituus on 1,5 - 3 cm. 
VÄRI : Musta, juovikas (brindle), kellanruskea (fawn), valkoinen, valkoinen mus-
tin, kellanruskein tai juovikkain laikuin. 
 
KOKO JA PAINO 
Säkäkorkeus:  Urokset 48 – 52 cm  
 Nartut 43– 47 cm. 
Paino:  Urokset 14 – 18 kg  
 Nartut 12 – 16 kg. 
 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi 
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvin-
vointiin. 
 
• arkuus  
• tasapurenta  
• hampaiden puuttuminen on virhe, mutta vähemmän kuin kolmen P1-hampaan 

puuttuminen hyväksytään  
• ulkonevat silmät  
• liian niukat kulmaukset  
• ylikorkeus ja alamittaisuus 
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:   
• vihaisuus tai liiallinen arkuus  
• ala- tai yläpurenta  
• muut kuin pystyt korvat  
• erittäin pitkä karva (yli 4,5 cm)  
• kulmahampaan puuttuminen  
• kippura häntä 
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. 
 


