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(RUSSKAYA TSVETNAYA BOLONKA)
Alkuperämaa: Venäjä
KÄYTTÖTARKOITUS: Seurakoira.
FCI:N LUOKITUS: Ei FCI-rotu.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Tämän rodun kehittämiseen on käytetty
ranskalaisia bichon-rotuja, shih tzua ja lhasa apsoa. Rodun kehittäminen alkoi 1951
Leningradissa. Tärkeimmät rodun ominaisuudet olivat pieni koko (20–24 cm) ja
runsas yksivärinen karvapeite. Vuonna 1964 rodun nimeksi valittiin “tsvetnaya
bolonka”, ja 1966 Neuvostoliiton maatalousministeriö hyväksyi sille
rotumääritelmän. Leningradin alueen kynologien kanssa yhteistyössä tehty
aktiivinen jalostus muodosti rodun geneettisen perustan. 1980-luvulla rodun suosio
kasvoi ja perustettiin rotuyhdistyksiä ja kenneleitä. Kansallinen rotujärjestö
perustettiin vuonna 1999.
YLEISVAIKUTELMA: Pienikokoinen, rakenteeltaan tasapainoinen. Runko
hieman säkäkorkeutta pitempi. Runsaan karvapeitteen kirkkaat värit antavat
viehättävän yleisvaikutelman. Suloinen, miellyttävä ilme. Ei saa muistuttaa
tyypiltään shih tzua eikä villakoiraa.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus enintään 15% säkäkorkeutta
suurempi. Rintakehän syvyyden tulee olla puolet säkäkorkeudesta. Kuono-osan
pituus on hieman enemmän kuin kolmasosa pään koko pituudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Lempeä, eloisa ja luonteeltaan vakaa.
PÄÄ: Pään tulee olla sopusoinnussa kokonaisuuteen.
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Kallo: Kallo on pyöristyvä, hieman holvautunut, niskakyhmy vain hieman
erottuva. Kulmakaaret kohtuullisen voimakkaat ja otsapenger matala ja selvästi
erottuva.
Kirsu: Pieni, sivusta katsoen pystysuora, hyvin avoimet sieraimet. Väriltään musta
tai turkin väriin sointuva, mieluiten tumma.
Kuono: Lyhyehkö, ei löysää nahkaa, kirsua kohti hieman kapeneva. Kuononselkä
on suora ja tyvestä leveä. Alaleuka on leveähkö.
Huulet: Tiiviit, huulien reunat ovat mustat tai turkin väriin sointuvat, mieluiten
tummat.
Leuat / hampaat: Leikkaava purenta. Tasapurenta ja käänteinen leikkaava purenta
hyväksytään. Hampaat ovat valkoiset ja voimakkaat, etuhampaat kohtisuoraan
leukoihin kiinnittyvät. Toivottavaa on, että koiralla on kaikki etu- ja
kulmahampaat.
Posket: Kevyesti pyöristyvät.
Silmät: Keskikokoiset, tummat ja pyöreähköt, suoraan eteenpäin katsovat.
Ruskeilla koirilla silmät voivat olla vaaleammat. Silmäluomet tiiviit, reunoiltaan
mustat tai sopusoinnussa turkin värin kanssa. Silmien ilme on ystävällisen leikkisä.
Korvat: Keskikokoiset, V-muotoiset ja kärjestään hieman pyöristyneet.
Keskikorkealle kiinnittyneet ja kauniin pitkän karvan peittämät.
KAULA: Keskipitkä, korkea-asentoinen, kuiva ja lihaksikas.
RUNKO: Tiivis, kohtuullisen leveä.
Ylälinja: Vaakasuora.
Säkä: Kohtuullisesti erottuva.
Selkä: Suora, voimakas ja leveä, lihaksikas ja kohtuullisen pitkä.
Lanne: Lyhyt, hieman kaartuva.
Lantio: Pyöristyvä ja keskipitkä, lihaksikas, melko leveä ja hieman laskeva.
Rintakehä: Kohtuullisen leveä, muodoltaan soikea ja pitkä. Rintakehän tulee
ulottua kyynärpäihin.
Alalinja: Vatsaviiva vetäytyy kohtalaisesti ylös.
HÄNTÄ: Keskipitkä ja kohtuullisen korkealle kiinnittynyt, selän päälle kaartuva.
Hännänpää koskettaa runkoa. Häntä on kauttaaltaan karvainen.
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RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Suorat ja yhdensuuntaiset, edestä katsottuna kohtuullisen etäällä
toisistaan.
Lavat: Viistot ja hyväasentoiset, lihaksikkaat, kulmaus olkaniveleen nähden 100–
110°.
Olkavarret: Lapaluun pituiset.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Keskipitkät ja pystysuorat.
Ranteet: Jatkavat kyynärvarren pystysuoraa linjaa.
Välikämmenet: Voimakkaat, lähes pystysuorat.
Etukäpälät: Pienet ja pyöreät ja tiiviit. Hyvin kaareutuneet varpaat. Päkiät ja kynnet
ovat tummat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaa katsoen takaraajat ovat suorat ja yhdensuuntaiset,
kohtuullisen etäällä toisistaan.
Reidet: Kohtuullisen pitkät, lihaksikkaat.
Polvet: Pyöreät, kohtuullisesti kulmautuneet.
Sääret: Kohtuullisen pitkät.
Kintereet: Kuivat, vahvat, kohtuullisesti kulmautuneet.
Välijalat: Keskipitkät ja pystysuorat.
Takakäpälät: Hieman etukäpäliä pienemmät, muodoltaan soikeat ja tiiviit. Hyvin
kaareutuneet varpaat. Päkiät ja kynnet ovat tummat.
LIIKKEET: Vapaat ja vaivattomat.
NAHKA: Joustava, poimuton, pigmentti sopusoinnussa turkin värin kanssa.
KARVAPEITE:
Karva: Pitkä, silkkinen, kiiltävä ja paksu, kauttaaltaan koiran peittävä. Runsas
aluskarva. Karvapeite on tiheä ja runsas. Suuret kiharat ovat toivottavia, laineikas
karvapeite hyväksytään.
Väri: Mikä tahansa väri paitsi valkoinen, ei myöskään laikullinen. Rinnassa ja
varpaissa saa olla pienet valkoiset merkit.
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KOKO JA PAINO: Ihannesäkäkorkeus (uroksilla ja nartuilla) enintään 26 cm.
Paino: 3 – 4 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja
hyvinvointiin.
 neliömäisyys tai liiallinen pitkärunkoisuus, korkea- tai matalaraajaisuus
 litteä kallo, puutteellinen otsapenger, pitkä kuono
 yhden etuhampaan puuttuminen
 suora karva
 ohut, hienolaatuinen karvapeite
VAKAVAT VIRHEET:
 puolipystyt tai pystyt korvat
 ulkonevat silmät
 kahden tai useamman etuhampaan puuttuminen
 selvä alapurenta
 pohjavillan puuttuminen
 häntämutka
 lyhyet, käyrät eturaajat
 suuri valkoinen laikku rinnassa, valkoiset käpälät
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 vihaisuus tai liiallinen arkuus
 selvästi epänormaali rakenne tai käyttytyminen
 muu kuin rotumääritelmän hyväksymä karvapeitteen väri
 pitkän karvan puuttuminen päästä
 yläpurenta tai vino purenta
 koko yli 28 cm
 siniset silmät, osittain sininen silmä
 töpöhäntä
 kääpiökasvuisuuteen (nanismiin) liittyvät epäterveet piirteet
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin
laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

