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(CHINESE CRESTED DOG)
Alkuperämaa: Kiina
Vastuumaa: Iso-Britannia
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Seurakoira.
Ryhmä 9 seura- ja kääpiökoirat
alaryhmä 4 karvattomat rodut
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Kiinanharjakoiraa on kaksi muunnosta: karvaton ja
karvainen "puuterihuisku" (powder puff). Karvattomalla muunnoksella on pään
päällä harja joka ulottuu myös jonkin matkaa niskaan, varpaita peittävät sukat sekä
plyymi hännässä. Muu osa runkoa on karvaton. Puuterihuisku-muunnos on kokonaan pitkän, pehmeän, harsomaisen karvan peittämä. Vaikka rodun alkuperän määrittäminen onkin vaikeaa, sanotaan että Kiinan Han-dynastian perheet omistivat
näitä koiria. Noihin aikoihin kiinanharjakoirat kehittyivät aarteiden vartijoiksi ja
suurempi, raskaampi muunnos myös metsästyskoiraksi. Niitä esitettiin näyttelyissä
Amerikassa 1885–1926, mutta ne olivat harvinaisia vielä noin viidenkymmenen
vuoden ajan.
YLEISVAIKUTELMA: Pieni, toimelias ja viehkeä koira. Luustoltaan sirosta
keskivahvaan. Sileä, karvaton runko, karvaa ainoastaan käpälissä, päässä ja hännässä; vaihtoehtoisesti pehmeän, harsomaisen karvan peittämä. Rodussa on kaksi
selvästi erilaista tyyppiä: kaurismainen, jalo ja siroluustoinen sekä vankempi, luustoltaan ja rungoltaan raskaampi.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Iloinen, ei koskaan vihainen.
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PÄÄ: Sileä, ei liikaa ryppyjä. Kallo ja kuono-osa yhtä pitkät. Pään yleisvaikutelma
viehkeä, ilme valpas.
Kallo: Hieman kaartuva ja pitkänomainen.
Otsapenger: Vähäinen, ei liioiteltu.
Kirsu: Rodulle tyypillisesti kirsu on kapea kuten kuonokin. Kaikki kirsun värit
hyväksytään.
Kuono: Loivasti kapeneva mutta ei koskaan suippo, kuiva, ei riippuvia huulia.
Huulet: Tiiviit ja ohuet.
Leuat / purenta: Leuat voimakkaat, täydellinen ja säännöllinen leikkaava purenta,
ts. yläleuan etuhampaat koskettavat tiiviisti alaetuhampaiden pintaa; hampaat ovat
kohtisuorassa leukoihin nähden.
Posket: Kuivat, meislautuneet ja litteät, kuono-osaa kohti kapenevat.
Silmät: Niin tummat että näyttävät mustilta. Valkuaista näkyy hieman tai ei lainkaan. Keskikokoiset, etäällä toisistaan.
Korvat: Matalalle kiinnittyneet; korvan tyven korkein kohta silmän ulkokulman
tasalla. Suuret ja pystyt, hapsuiset tai hapsuttomat. "Puuterihuiskuilla" sallitaan
luppakorvat.
KAULA: Kuiva, ei kaulanahkaa; pitkä, sulautuu kauniisti voimakkaisiin lapoihin.
Liikkuessa pystyasentoinen, lievästi kaareutuva.
RUNKO: Keskipitkä tai pitkä, notkea.
Selkä: Vaakasuora.
Lanne: Tiivis.
Lantio: Kauniisti pyöristynyt ja lihaksikas.
Rintakehä: Melko leveä ja syvä, ei tynnyrimäinen. Rintalasta ei esiin työntyvä.
Rintakehä ulottuu kyynärpäihin.
Alalinja ja vatsa: Kohtalaisen ylösvetäytyvä.
HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, liikkeessä korkea-asentoinen tai selkälinjan jatkeena. Pitkä ja kapeneva, melko suora, ei kiertyvä eikä kummallekaan sivulle kaartuva, levossa laskeutuu luonnollisesti alas. Häntäplyymi pitkä ja runsas, rajoittuu
hännän viimeiseen kahteen kolmannekseen. Niukka häntäplyymi hyväksytään.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Raajat pitkät ja sirot, hyvin rungon alla.
Lavat: Kuivat, kapeat ja viistot.
Kyynärpäät: Tiiviisti rungonmyötäiset.
Välikämmenet: Sirot, voimakkaat, lähes pystysuorat.
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Etukäpälät: Pitkät, kapeat jäniksenkäpälät. Kynnet minkä väriset tahansa. Sukat
mieluiten vain varpaissa, eivät saa ulottua rannenivelen yläpuolelle. Käpälät eivät
sisä- eivätkä ulkokierteiset.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat etäällä toisistaan. Kulmaukset sellaiset, että selkälinja
on vaakasuora.
Polvet ja sääret: Polvet ovat tiiviit, pitkät sääret sulautuvat kauniisti kintereisiin.
Välijalat: Kintereet matalalla.
Takakäpälät: Pitkät, kapeat jäniksenkäpälät. Kynnet minkä väriset tahansa. Sukat
mieluiten vain varpaissa, eivät saa ulottua kinnernivelen yläpuolelle. Käpälät eivät
sisä- eivätkä ulkokierteiset.
LIIKKEET: Pitkät, sulavat ja tyylikkäät. Hyvä askelpituus ja työntö.
IHO: Sileä ja pehmeä, kosketettaessa lämmin.
KARVAPEITE:
Karva: Rungossa ei suuria karvalaikkuja. Harja mieluiten pitkä ja runsas, myös
niukka harja hyväksytään. Ihannetapauksessa harja alkaa otsapenkereestä ja jatkuu
kaveten niskaan. "Puuterihuiskulla" on pehmeä aluskarva ja pitkä harsomainen
päällyskarva.
Väri: Kaikki värit ja väriyhdistelmät sallitaan.
KOKO: Ihannesäkäkorkeus: urokset 28–33 cm, nartut 23–30 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista luetaan virheiksi suhteutettuna
virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

