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(RÖVIDSZÖRÜ MAGYAR VIZSLA)
Alkuperämaa: Unkari
KÄYTTÖTARKOITUS: Monipuolinen ja monikäyttöinen metsästyskoira, jonka
tulee toimia niin aukealla, metsässä kuin vedessäkin. Sillä tulee olla seuraavat
tyypilliset ominaisuudet: erinomainen hajuaisti, kiinteä seisonta, erinomainen nouto
sekä määrätietoinen ja innokas riistan seuraaminen uidessa. Se toimii yhtä lailla
hankalassa maastossa kuin äärimmäisissä sääolosuhteissakin. Se on tehokas
metsästyskoira, siksi paukkuarkuus, riistanpelko ja puutteellinen seisonta ja
noutaminen ovat virheitä, kuten myös haluttomuus vesityöskentelyyn. Vaivattoman
luonteensa ja sopeutuvuutensa ansiosta vizsla soveltuu myös asunnossa
pidettäväksi.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 7 kanakoirat, alaryhmä 1 mannermaiset kanakoirat;
käyttökoetulos vaaditaan.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Unkarilaisten seisojien esi-isät tulivat nykyisille
asuinsijoilleen unkarilaisten paimentolaisheimojen mukana. Rodusta löytyy
kirjallisia kuvauksia ja piirroksia jo 1300-luvulta. 1700-luvulta lähtien sen merkitys
metsästyskoirana on tasaisesti kasvanut. Jo 1800-luvun lopulla järjestettiin
Unkarissa seisovien koirien kilpailuja, joihin myös unkarinviszlat
menestyksekkäästi osallistuivat. Muilla metsästyskoiraroduilla on luultavasti
tuohon aikaan ollut osansa rodun kehityksessä. Määrätietoinen jalostus alkoi
vuonna 1920, minkä seurauksena FCI hyväksyi lyhytkarvaisen unkarinviszlan
vuonna 1936.
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YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, tyylikäs ja jalo lintukoira, jolla on lyhyt
sämpylänkeltainen karvapeite. Melko kevyt, kuiva ja hoikka rakenne ilmentävät
kauneuden ja voiman tasapainoa.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on hieman säkäkorkeutta
suurempi; rintakehän syvyys on hieman alle puolet säkäkorkeudesta; kuono-osa on
hieman alle puolet pään koko pituudesta.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa, ystävällinen ja tasainen, helposti
koulutettava. Silmiinpistävä halukkuus yhteistyöhön on yksi rodun
perusominaisuuksia. Ei siedä karkeaa kohtelua; ei saa olla aggressiivinen eikä arka.
PÄÄ: Kuiva, jalo ja mittasuhteiltaan oikea.
KALLO-OSA: Kohtalaisen leveä ja hieman kaareva. Kallon keskellä on heikosti
kehittynyt otsauurre, joka jatkuu kohtuullisesti kehittyneestä niskakyhmystä kohti
otsapengertä. Kulmakaaret ovat kohtalaisesti kehittyneet.
OTSAPENGER: Kohtalainen.
KIRSU: Leveä, hyvin kehittynyt ja väriltään tumman sävyinen ja karvapeitteen
väriin sointuva; sieraimet ovat mahdollisimman suuret.
KUONO-OSA: Tylppä, ei suippo; vahvat leuat ja lihakset. Kuononselkä on suora.
HUULET: Tiiviit, eivät riippuvat.
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Voimakkaat leuat, täydellinen, säännöllinen
ja täysihampainen leikkaava purenta, jossa yläetuhammasrivi peittää tiiviisti
alaetuhampaat, ja hampaat ovat kohtisuorassa leukaluihin nähden. Hammaskaavion
mukaisesti 42 tervettä hammasta.
POSKET: Vahvat ja lihaksikkaat.
SILMÄT: Hieman soikeat ja keskikokoiset. Silmäluomet ovat tiiviit, ilme eloisa ja
älykäs. Silmien väri on ruskea ja sopusoinnussa karvapeitteen värin kanssa,
mahdollisimman tumma sävy on toivotuin.
KORVAT: Riippuvat, hieman taakse ja keskikorkealle kiinnittyneet. Korvalehti on
ohut, posken myötäinen ja kärjestään pyöristyneen V:n muotoinen. Korvat ovat
noin ¾ pään pituudesta.
KAULA: Keskipitkä ja sopusoinnussa koiran kokonaisuuteen. Niska on hyvin
lihaksikas ja hieman kaareva. Kaulanahka on tiivis.
RUNKO
SÄKÄ: Erottuva ja lihaksikas.
SELKÄ: Kiinteä, lihaksikas, jäntevä ja suora. Okahaarakkeiden tulisi olla lihasten
peittämät.

LYHYTKARVAINEN UNKARINVIZSLA

3/4

LANNE: Lyhyt, leveä, jäntevä, lihaksikas ja suora tai hieman kaareva. Selkä liittyy
lantioon sulavasti ja tiiviisti.
LANTIO: Leveä ja riittävän pitkä, ei liian jyrkkä; hieman häntää kohti laskeva ja
hyvin lihaksikas.
RINTAKEHÄ: Syvä ja leveä, eturinta on selvästi erottuva, lihaksikas ja
kohtuullisesti kaartunut; rintalasta ulottuu mahdollisimman taakse. Rintalasta ja
kyynärpäät ovat samalla korkeudella. Kylkiluut ovat kohtalaisen kaarevat;
viimeiset kylkiluut ulottuvat hyvin taakse.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on hieman kohoava ja kaareutuu tyylikkäästi
takaosaa kohti. Vatsa on kiinteä.
HÄNTÄ: Hieman alas kiinnittynyt, tiheäkarvainen, tyvestään vahva, sen jälkeen
kapeneva. Maissa, joissa typistäminen ei ole kielletty, hännästä voidaan poistaa
neljännes estämään metsästysvaurioita. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Jos häntää ei voida typistää, se ulottuu kintereisiin ja on asennoltaan joko suora tai hieman
sapelimainen. Koiran liikkuessa hännän asento on vaakasuora.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat edestä katsottuna yhdensuuntaiset, sivusta
katsottuna pystysuorat ja hyvin rungon alle sijoittuneet. Hyvä luusto ja vahvat lihakset.
LAVAT: Pitkät, viistot, litteät, taakse kiinnittyneet ja liikkeessä joustavat. Lihakset
ovat vahvat ja kuivat. Hyvä lapaluun ja olkavarren välinen kulmaus.
OLKAVARRET: Lihaksikkaat ja mahdollisimman pitkät.
KYYNÄRPÄÄT: Rungonmyötäiset, mutta eivät ahtaat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Hyvä olkavarren ja kyynärvarren välinen kulmaus.
KYYNÄRVARRET: Pitkät, suorat ja riittävän lihaksikkaat. Vahva, ei liian raskas
luusto.
RANTEET: Vahvat ja tiiviit.
VÄLIKÄMMENET: Lyhyet ja vain hieman viistot.
KÄPÄLÄT: Soikeahkot. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä, hyvin kaareutuneet ja vahvat. Kynnet ovat vahvat ja ruskeat, päkiät lujat, kestävät ja liuskeenharmaat. Käpälät ovat yhdensuuntaiset seistessä ja liikkeessä.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Hyvät kulmaukset ja vahva luusto.
REIDET: Pitkät ja lihaksikkaat, hyvä lantion ja reisiluun välinen kulmaus.
POLVET: Hyvin kulmautuneet.
SÄÄRET: Pitkät, lihaksikkaat, jänteikkäät ja lähes yhtä pitkät kuin reidet. Hyvä
säären ja välijalan välinen kulmaus.
KINTEREET: Vahvat, kuivat, jänteikkäät ja melko matalat.
VÄLIJALAT: Pystysuorat, lyhyet ja kuivat.
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KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Tyypillinen liikuntatapa on lennokas, kevyt, tyylikäs ja maatavoittava
ravi. Voimakas takaraajojen työntö ja vastaava etuaskel. Maastossa laukka on
väsymätöntä. Selkä on kiinteä ja ylälinja pysyy vaakasuorana. Hyvä, ryhdikäs asento. Peitsaus ei ole toivottavaa.
NAHKA: Tiiviisti pinnanmyötäinen, poimuton ja hyvin pigmentoitunut.
KARVAPEITE
KARVA: Lyhyttä ja tiheää, karhean ja kovan tuntuista, päässä ja korvissa ohuempaa, silkkisempää ja lyhyempää. Hännän alapuolella karva on hieman, mutta ei
selvästi pitempää. Karvapeitteen tulee olla kauttaaltaan peittävä; vatsanaluskarvoitus on hieman vähäisempää. Ei aluskarvaa.
VÄRI: Sämpylänkeltaisen eri sävyt. Korvat voivat olla hieman tummemmat, muutoin koira on yksivärinen. Punainen, ruskehtava tai haalistunut sävy ei ole toivottava. Pieni, läpimitaltaan alle 5 cm:n kokoinen valkoinen läiskä rinnassa tai kaulassa,
kuten myös valkoiset merkit varpaissa, eivät ole virheitä. Huulten ja silmäluomien
väri vastaa kirsun väriä.
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 58 – 64 cm, nartut 54 – 60 cm. On hyödytöntä lisätä
säkäkorkeutta; tavoitteena on keskikokoinen koira. Tasapainoisuus ja symmetria
ovat paljon tärkeämpiä kuin senttimetreinä ilmoitetut mitat.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Selvät poikkeamat rotutyypistä; selvästi heikko sukupuolileima; epätyypillinen pää; täplikäs kirsu; riippuvat huulet tai kuolaaminen;
ylä-, ala- tai ristipurenta kaikkine välimuotoineen; yhden tai useamman etu- ja/tai
kulmahampaan ja/tai P2-4 hampaan tai M1-2 hampaan puuttuminen. Useamman
kuin kahden P1 hampaan puuttuminen, M3 puutokset jätetään huomioimatta; näkymättömissä olevat hampaat arvostellaan puuttuviksi; ylimääräiset, hammasrivin
ulkopuolella olevat hampaat; kitalaki- tai huulihalkio; vaaleankeltaiset silmät,
hyvin löysät silmäluomet, sisä- tai ulkokierteiset silmäluomet (entropium tai ektropium), kaksinkertaiset silmäripset (distichiasis); runsas kaulanalusnahka; takaraajojen kannukset; selvästi virheelliset liikkeet; epätyypillinen karvapeite; tummanruskea tai kalpean keltainen väri, kirjavuus, epäyhtenäinen väri; yli 5 cm:n kokoinen
valkoinen rintaläiskä, valkoiset käpälät; pigmentin puutos ihossa, silmäluomissa ja
huulissa; säkäkorkeuden ylitys tai alitus yli 2 cm:llä; kaikki luonteen heikkoudet.
Vihaisuus ja sairaalloiset piirteet ovat hylkääviä virheitä.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.

