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(AMERICAN WATER SPANIEL)
Alkuperämaa: USA
KÄYTTÖTARKOITUS: Amerikanvesispanieli kehitettiin USA:ssa monipuoliseksi metsästyskoiraksi. Se jalostettiin noutamaan jollasta tai kanooteista käsin ja
työskentelemään maalla suhteellisen vaivattomasti.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 8 noutajat, ylösajavat koirat ja vesikoirat,
Alaryhmä 3 vesikoirat
Käyttökoetulos vaaditaan.
YLEISVAIKUTELMA: Amerikanvesispanieli on toimelias, lihaksikas ja keskikokoinen. Karvapeite on laineikas tai kihara. Oikeaa kokoa, sopusuhtaisuutta sekä
karvapeitteen laatua ja väriä tulee painottaa.
Tasapainoisesti rakentunut ja lihaksikas koira, joka erittäin kestävä ja tyylikäs.
Hyvärunkoinen ja hyväluustoinen koira, joka ei saa näyttää kömpelöltä.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Hieman korkeuttaan pitempi, ei liian neliömäinen eikä lyhytrunkoinen. Täsmälliset mittasuhteet eivät kuitenkaan ole yhtä
tärkeitä kuin tasapainoisuus ja terveys, jotta koira kykenisi toimimaan rodulle tarkoitetussa tehtävässä.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Käytös ilmentää älykkyyttä, miellyttämishalua ja ystävällisyyttä. Erittäin energinen ja innokas metsästäjä, kuitenkin maastossa
hallittavissa.
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PÄÄ: Sopusuhtainen kokonaisuuteen nähden ja keskipitkä. Ilme on tarkkaavainen,
itsevarma, miellyttävä ja älykäs.
KALLO-OSA: Melko leveä ja täyteläinen.
OTSAPENGER: Kohtalaisesti erottuva, ei liian korostunut.
KIRSU: Tumma, musta tai tummanruskea ja riittävän suuri. Sieraimet ovat hyvin
kehittyneet, jotta jäljestyskyky on hyvä.
KUONO-OSA: Keskipitkä, neliömäinen ja syvä, ei lainkaan suippo.
HUULET: Kuivat ja tiiviit, eivät liian riippuvat eivätkä poimuiset.
HAMPAAT / PURENTA: Leikkaava tai tasapurenta.
SILMÄT: Keskikokoiset, selvästi etäällä toisistaan, hieman pyöristyneet, eivät
ulkonevat eivätkä pullottavat. Silmäluomet ovat tiiviit, eivät löysät. Silmien väri
voi vaihdella vaalean kellertävänruskeasta ruskeaan, hasselpähkinänruskeaan tai
karvapeitteen väriin sointuvaan tummaan sävyyn. Kirkkaan sitruunankeltaiset
silmät ovat hylkäävä virhe, niitä ei siis tule sekoittaa vaalean kellertävänruskeaan.
KORVAT: Hieman silmälinjan yläpuolelle, mutta eivät liian ylös kiinnittyneet,
lappumaiset, pitkät ja leveät, korvalehti ulottuu kirsuun asti.
KAULA: Pyöreä ja keskipitkä, vahva ja lihaksikas; ei löysää kaulanalusnahkaa.
Pään asento on ylväs, mutta niskan kaari ei ole korostunut.
RUNKO: Hyvin kehittynyt ja vankka, mutta ei liian lyhyt ja tiivis.
YLÄLINJA: Vaakasuora tai suoraviivaisesti hieman säästä taaksepäin laskeva.
LANNE: Vahva.
RINTAKEHÄ: Hyvin kehittynyt ja kyynärpäiden tasolle ulottuva, ei liian leveä
eikä liian kapea. Kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet, mutta eivät niin voimakkaasti, että etuosan liikkeet vaikeutuisivat.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva ei ole kohoava.
HÄNTÄ: Keskipitkä, keinutuolin jalaksen tavoin kaartunut, asennoltaan hieman
selkälinjan ala- tai yläpuolella; kärkeä kohti kapeneva, eloisasti liikkuva ja kohtalaisesti hapsuttunut.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat keskipitkät, suorat ja vahvaluustoiset;
eivät niin lyhyet, että maastotyöskentely vaikeutuu eivätkä niin raskaat, että ne
vaikuttavat kömpelöiltä.
LAVAT: Viistot, kuivat ja lihaksikkaat.
RANTEET: Vahvat ilman pienintäkään heikkoutta. Kannukset sallitaan.
KÄPÄLÄT: Kooltaan suhteessa koiran kokoon. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja
niiden välinen nahka on hyvin kehittynyt; päkiät ovat täyteläiset.
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TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Koko takaosa ilmentää vahvuutta ja tehokkuutta.
LANTIO: Hyvin kehittynyt.
REIDET JA SÄÄRET: Hyvin kehittyneet.
KINTEREET: Hieman pyöristyneet, eivät kapeat eivätkä terävät, kohtuullisesti
kulmautuneet.
VÄLIJALAT: Yhdensuuntaiset, keskipitkät ja vahvat, takaa katsottuna suorat ja
vahvaluustoiset.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Amerikanvesispanieli liikkuu tasapainoisella askelpituudella ja teholla. Edestä katsottuna kyynärpäiden ei tulisi lainkaan kiertyä ulospäin. Takaa katsottuna takaraajat ovat lihaksikkaat, eivät pihtikinttuiset; ne liikkuvat mahdollisimman
yhdensuuntaisina, kintereet toimivat tehokkaasti ja joustavasti näyttäen vahvoilta ja
voimakkailta.
KARVAPEITE
KARVA: Vaihtelee laineikkaasta (keskenään yhtä suuria laineita) tiiviiseen kiharaan. Laineiden tai kiharoiden määrä voi vaihdella koiran eri osissa. On tärkeää,
että koiralla on riittävän tiheä aluskarva, joka suojaa säältä, vedeltä ja hankalalta
kasvillisuudelta, aluskarva ei kuitenkaan saa olla liian karkeaa eikä liian pehmeää.
Kaula, niska ja koiran takaosa ovat runsaskarvaiset. Korvat ovat runsaskarvaiset
kummaltakin puolelta, korvakäytävä on selvästi näkyvissä. Otsassa on lyhyttä ja
sileää karvaa, ei päätupsua. Häntä on kärkeen asti kohtalaisesti hapsuttunut. Raajoissa on kohtuullinen hapsutus, joka on laineikasta tai kiharaa muun karvapeitteen
mukaisesti. Karvapeitettä voidaan leikata, jotta ulkonäkö on siisti; korvat voidaan
ajella, muuta kumpaakaan toimenpidettä ei vaadita.
VÄRI: Yksivärinen maksanruskea, ruskea tai tumman suklaanruskea. Hieman
valkoista varpaissa ja rinnassa sallitaan.
KOKO JA PAINO
SÄKÄKORKEUS: Urokset ja nartut noin 38 - 46 cm (15 - 18 tuumaa).
PAINO: Urokset noin 14 - 20 kg ja nartut noin 11 - 18 kg.
Nartut ovat yleensä hieman uroksia pienempiä. Kummallakaan sukupuolella koko
ei kuitenkaan ole etusijalla, kunhan koiralla on oikeat mittasuhteet, oikea vahvuus,
rakenne ja tasapaino.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:

Vihaisuus tai liiallinen arkuus

Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen

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

