
CeskoslovenskyVlcak
STANDARTIN TULKINTA KUVINA



Muutama
sananen

ulkonäöstä

Oikean kuvan saamiseksi siitä, miltä 

Csv;n pitäisi näyttää, päätin tuoda 

kuvat tulkinnan avuksi. Kuvista näet 

miltä Csv;t näyttävät ja mitkä ovat 

toivottavat piirteet (kasvuvaiheen 

jälkeen, siis 2-4 vuoden ikäisenä). 

"Viat" -kohdasta näet, miltä ulkonäön 

ei pitäisi näyttää.

Seuraavat osat on kehitetty ja tulkittu 

myös standardi-asiantuntijoiden 

rouva Soňa Bognárován ja Oskar 

Dóran ansiosta. Valokuvat 

wolfdog.org ja Tawy-kennel. Suuri 

kiitos esityksestä Kennel Tobrok.



Pieni katsaus 
kokonaisuuteen

Ymmärtääksemme, mitkä ovat tavanomaiset tyypilliset mittasuhteet ja mitkä eivät 
ole normaaleja, meidän on eroteltava koiran ja suden anatomia toisistaan. Standardi 
kuvaa joitakin ruumiinosia hyvin vähän tai epämääräisesti ja kiistanalaisesti. Silmien 
keltainen väri voidaan kuvata kymmenillä sävyillä. Tai turkinväri – sudenharmaa, 
joillekin sen on sama kuin husky, jotkut pitävät hopean harmaasta, toiset 
punertavasta etc.

Luulen, että melkein jokainen Csv;n omistaja toivoo koiransa muistuttavan eniten 
sutta, mutta ehkä vain ulkonäöltä ei luonteelta. Standardi kuvaa selkeästi suden 
kaltaista ulkonäköä, mutta todellisuudessa tulkintoja on varmasti yhtämonta kuin 
katsojia.

Kasvattajat joutuvat usein valitsemaan vaihtoehdon - kasvattaa sudekkaita geenejä 
pois käyttöominaisuuksilla tai päättää jalostaa niitä.

Csv;stä puhuminen käyttö ja näyttö linjaisina on miltein mahdotonta, vaikka 
joissakin maissa, kuten Italiassa, jalostus toimii näyttelylinjoilla. Sillä, mikä on 
näyttelyille kaunista, on suuri arvo ... Mutta Csv;n kasvattamisessa tämä on hyvin 
väärä lähestymistapa. Mietitään vaikka mitä tapahtui roduille  Australian 
paimenkoira, Saksanpaimenkoira, Bordercollie, ... 

Epätyypilliset ulkonäön piirteet syntyvät pääasiassa valitsemalla epätarkasti parit. 
Tyypillisiä vikoja ovat vääränlainen maski, epätyypillinen turkki, liian tummat silmät, 
pitkät korvat ja häntä, väärin asettunut häntä, väärät kulmaukset, koiran ulkonäkö ei 
ole sudekas... Jotkut viat ja virheet ovat pienempiä, toiset suurempia, ja on selvää, 
että täydellistä koiraa ei ole. Myös koira, joka on rodunomainen nuorena, voi 
kehittää vikoja iän myötä.



Ulkonäöllä on huomattava ero bonitationissa ja koiranäyttelyssä. Koira, jolla on 

huonompi Bonitation koodi, voi voittaa titteleitä näyttelyissä ja päinvastoin, 

koira voi saada täydellisen Bonitation koodin, mutta ei koskaan voittaa 

näyttelyssä.

Koiranäyttelyssä pääkohde on itse koiran ulkomuoto ja esittäminen. Mitään ei 

mitata, joten koiran kokonaisvaikutelma on tärkeämpi. Bonitationissa ovat 

tärkeitä subjektiivisesti mitatut arvot, poikkeamat, viat ja virheet, jotka antavat 

lopullisen arvosanan. Tässä esitettyjen tulkintojen tulisi olla yhteenvetotietoja 

ihanteellisesta ulkonäöstä.

Tässä esityksessä kuvat on tarkoitettu vain havainnollistamaan tiettyjä vikoja. 

Koiralla voi olla todellakin enemmän vikoja tai sillä ei ollenkaan ole virhettä. 

Valokuvat voivat aiheuttaa usein virheitä eläimissä, joita sillä normaalisti ei ole. 

Valokuvat kaappaavat vain tietyn hetken, joten pidä mielessä tosiasia, että 

todellisuudessa koiran vika ei välttämättä ole merkittävä tai sitä ei ole lainkaan. 

En halua myöskään hyökätä koiria tai omistajia kohtaan käyttämällä koirien 

kuvia täällä. Täällä olevat viat ovat valikoitu Bonitation koodeissa esitettyjen 

vikojen perusteella.

Karpaattien susi VS Ihanteellinen Csv;n rakenne, joka on tavoitteena 

jalostuksessa.

Kuten Mr.Hartl sanoi: "Jos haluaa tietää, miltä tšekkoslovakialaisen susikoiran 

tulisi näyttää, hänen tulisi mennä eläintarhaan ja tarkkailla susiamme."



Yleinen ulkonäkö

Kehon, ulkonäön, mittasuhteiden ja ilmeen tulisi olla yksiselitteisiä ja määritellä selvästi sukupuoli. Urokset 

ovat suurempia, kun naaraat ovat sirompia. Korkeus ja paino on lueteltu minimeinä.

Yksilön tulee olla hyvin lihaksikas, ei laiha, ei raskas, sillä täytyy olla ”urheilullinen runko”, muistuttaa sutta, 

vähemmän koiraa, usein jonnekin koiran ja suden välimaastoon. Mutta! Puhumme susista, jotka elävät 

Slovakiassa ja Tšekin tasavallassa! Venäjältä tai USA: sta peräisin olevissa karpaattien susissa ja susissa on 

valtavia eroja, joten älä vertaa Csv;tä meidän suomalaisiin susiin.



Tyypillinen uros (vasen) ja naaras (oikea) - mittasuhteet 

muistuttavat susia

Epä tyypillinen uros (vasen) ja naaras (oikea) - mittasuhteet 

muistuttavat koiraa, naaras on ilman selvää sukupuoli leimaa



Runko tyypit Slovakiassa
ja Tsekeissä
(Slovaki/tsekki linja)



Jos tarkastelemme rodun ulkomuotoja Tšekin tasavallassa ja Slovakiassa, löydämme eroja. Aikaisemmin, kuten 

tänä päivänäkin, CZ: llä ja Slovakialla oli oma klubi, joka valvoo jalostusta. Ero on siinä, että jokainen klubi on 

valinnut "standartinsa".

Tšekki on käyttänyt jalostuksessa liikaa Kazan z Pohraniční stráže koiraa. 

Kazan oli seurausta linjajalostuksesta, joten ulkonäkö oli kauhea (myös tänä päivänä ja tuolloin). Kazan oli tärkeä 

uuden veren takia, mutta sen ulkonäkö oli erittäin huono ja missä hänen läsnäolonsa oli vahvempi, siellä oli monia 

ulkonäöllisiä ongelmia. Csv;t näyttivät ja näyttävät edelleen paimenkoirilta.

Tämä säästi kuitenkin slovakialaisten koirien, kuten Gar z Rosíkova, Ikar z Krotkovského dvora ja vastaavien 

käyttöä. Kazanin kanssa Csv;eissä esiintyi ulkoisia puutteita, kuten pitkät korvat, musta maski, tummat silmät, 

avoimet kulmaukset, raskas pää, pitkä runko, raskas runko, pitkä häntä etc.

Slovakiassa klubi kieltäytyi Kazanin jalostuskäytöstä, joten ongelma vältettiin. Rep z Pohraniční strážea käytettiin 

kuitenkin niin paljon, että se toi mukanaan sisäsiittoisuuden ongelmat. päinvastoin kuin Tsekeissä, esiintyi 

Slovakiassa päinvastaisia ongelmia - kevyt pää ja ei selvää sukupuoli ilmaisua, ei eroa uroksien ja narttujen välillä, 

pyöreät silmät, hammaspuutokset, epänormaali purenta, kevyt luusto, ei tiivis karvoitus ja myös 

käyttäytymisongelmat.

Nykyään nämä erot eivät ole enää niin havaittavissa (jotkut kasvattajat, jotka suosivat "vanhaa tyyppiä", näkyy 

heidän kasvatustyössään edelleen nämä virheet), kun rajat avautui , pystyi moni yhdistämään Slovakialaista ja 

Tsekkiläistä linjaa keskenään. Tämä ero pienenee vuosien varrella ja luo eräänlaisen yhtenäisyyden, vaikkakin 

joskus erot ovat silti ilmeisiä. 



Tyypillinen uros

Tyypillisellä uroksella on selkeä, erehtymätön urosmainen ilme. 

Tämän ilmeen antaa leveämpi pää, tuuheampi kaulus, korkeus 

ja massiivisempi luusto



Virheet
Virhe on, jos uros on pieni, liian 

naarasmainen (ei maskuliininen) tai 

kevyt luustoltaan. Useimmiten myös 

liian raskas pää.
Kuvassa uros, jolla on raskas pää, joka ei ole tyypillistä sudelle tai 

“koirasudelle“. Toisessa kuvassa vähemmän maskuliininen uros, 

jolla on kevyempi rakenne, ei myöskään maskuliininen uros.



Tyypillinen

narttu

Naaras ei saa olla keskimäärin 

urosta korkeampi, joten 

ihanteellinen naaras on 

korkeintaan 65 cm 

säkäkorkeudella. Se on kevyt 

rakenteinen, kapea pää ja se 

omaa selvän naarasmaisen 

leiman.



Virheet

Virhe on se, että jos naaras 

on liian vankka, muistuttaa 

urosta tai se on korkeampi 

kuin uros.

Vasemmalla naaras, jolla on heikko sukupuoli leima, 

muistuttaa urosta. Toisessa kuvassa naaras, jolta 

puuttuu sudekas ulkonäkö.



Tyypit
Slovakiassa koirien ilmentymää kuvataan neljällä eri tavalla - kiinteä, kulmikas/kuiva, kevyt, raskas. Kiinteä ja kuiva
tyyppi ei ole sama asia, vaikka se saattaa siltä näyttää.

Kiinteä tyyppi on ihanteellinen ja toivottava (kaksi ensimmäistä kuvaa). Kuiva tyyppi - on kulmikkaampi kuin kiinteä
tyyppi (3 kuva). Koirilla on ohuempi karva, pitkät jalat, se on kauttaaltaan ”kuivempi” ja ilme on enemmän
hermostunut. Kuivalla tyypillä ei myöskään esiinny roikkuvia huulia, vaan ne muodostavat yhtenäisen viivan.

(kuva.wolfdog.org)



Virheet

Kevyt rakenne vasemmalla, raskas oikealla.

Tämä koiranpentu on varhaisessa iässä liian raskas, sillä on liian pitkät korvat ... Oikealla raskas koira (wolfdog.org)



Korkeus uroksilla ja naarailla

An (matala - alle standardin) - korkeus 65-60 cm Uros ja nartuille alle 60cm

As (keskitaso - ihanteellinen) - korkeus Uroksille 65-70 cm ja nartuille 60-65 cm

Av (korkea - standardin yläpuolella) - yli 70 cm uroksille ja yli 65 cm nartuille



Ylärajaa ei ole olemassa, mutta on totta, että liian korkea koira "työntyy ulos" joukosta. Jos indeksit ovat kunnossa - koira 

on oikeassa suhteessa oikea, sen on oltava korkea, silloin se ei ole vika tai virhe. Yli 65 cm: n naaraat arvioidaan yleensä 

huonommaksi. Miksi? Koska narttujen ja urosten välillä on säilytettävä selkeä sukupuolten välinen ero, ja sen on siksi 

oltava vähemmän korkea kuin keskimääräinen uros. Normaalisti voidaan myös todeta, että csv on ennemminkin 

keskikokoinen koira. Se määrittää likimääräisen korkeuden. Suurten ja jätti rotujen säkäkorkeus on yleensä yli 70 cm. 

Voimme sanoa, että urosten korkeus on ollut 65-70 cm ja naisilla 60-65 cm. Merkittävä poikkeama ylöspäin voi jo 

aiheuttaa nartun "urospuolisen" ilmeen, huonon muodon ja se voi kadottaa sukupuolten välisen eron. 

Yli 70 cm korkea uros arvioidaan näyttelyssä vähemmän "huonoksi" kuin korkea narttu..

Kuitenkaan se ei ole tärkeää, kuinka korkea uros tai naaras on, todella tärkeä asia on saada vähimmäiskorkeus ja pysyä 

muuten tyypillisenä.

Tuomita koira vain korkeuden perusteella, ei ole oikein. Korkeuden on vastattava rungon pituutta standardin mukaan. 

Muussa tapauksessa on kyse virheistä. 

Rungon virheet näkyvät usein koiran liikkeissä- kävely ja ravi eivät ole tilavia ja kevyitä, kuten standardi vaatii, vaan 

muistuttavat enemmän paimenkoiramaista liikettä. On tärkeää erottaa korkea ja karu raskas koira. Useimmissa 

tapauksissa voimme sanoa, että keskimääräinen korkeus tuo mukanaan kohtuullisen susimaisen tyylikkään ilmeen, 

ruumiin rakenteen, luut ja vastaavat. 

Kasvattaja haluaa kasvattaa standardin mukaisia pentuja. Korkealla koiralla se on monimutkaisempaa. Toisaalta et voi aina 

luottaa bonitationissa mitattuihin numeroihin. Genetiikka on monimutkaista, kasvattajan on myös tarkasteltava valitun 

koiran sisaruksia ja vanhempia ja niiden muita jälkeläisiä. 



Mittasuhteet



Rungon oikean mittasuhteen määrittämiseksi käytetään vakiotietoja 

"Rungon pituus: säkäkorkeus = 10: 9" Näistä tiedoista johdetaan 

korkeus- ja pituusindeksi. Nämä ovat tärkeimmät tiedot määritettäessä 

"ihanteellisen" koiran runkoa ja siten oikeita mittasuhteita.

Korkeusindeksi lasketaan etujalan pituudesta ja säkäkorkeudesta. Kaava 

on (jalkojen pituus * 100 / säkä korkeus). Etujalkojen pituuden tulisi olla 

55% kehon korkeudesta. Ihanteellinen kaava olisi luku 54-55 ja 

enemmän*100/ säkä

tulos Slovakian mittauksesta:

indeksi 54 + ja enemmän ...... P1

indeksi 53-53,9 ................... P3

indeksi alle 52,9 ....... P5

Korkeus



Pituus
Pituusindeksi lasketaan säkäkorkeudesta. 

Kaava on (säkäkorkeus * 100 / koiran pituus). 

Katsotaan, että csv;llä rungon pituus on pidempi kuin 

säkäkorkeus, mikä antaa keholle suorakulmaisen 

muodon. Koiran pituus olkanivelestä istuin luuhun 

mitattuna. 

Ihanteellinen tulos on numeroista 107-111,1 (tšekissä 

112). Slovakiassa pitkä koira ei voi olla ihanteellinen 

(P1), mutta lyhyempi kyllä. Herra Rosík tunnusti 

ihanteellisen olevan 108, mutta nykyään koira olisi 

tuolloin liian lyhyt.

Tuomio Slovakian bonuksesta:

indeksi 111,1 - 107 .................... P1

indeksi 106,9 - 104 .................... P3

indeksi 111,2 - 113 .................... P3

indeksi 103,9 ja vähemmän ............... P5

indeksi 113,1 + ja enemmän ........ P5



Virheet

Pitkärunkoinen koira (bonitation pituus on yli 111). Hän on pieni ja pitkä, joten muoto ei ole oikea. Oikealla 

puolella olevan koiran runko on korkeampi kuin pituus (vähemmän kuin 109)



Paino

uroksien ja naaraiden paino ei todellakaan ole 

ulkonäön aihe, muuta kuin ääripäiden suhteen. 

Standardi asettaa absoluuttisen 

vähimmäisvaatimuksen ja aikuinen uros, joka 

painaa  alle 26 kg, on todella laiha. 

Standardi sanoo "Urokset vähintään 26 kg ja 

nartut vähintään 20 kg".

Todellisuudessa nämä asteikot ovat paljon 

korkeammat. Lähes +10 kg. Urokset painavat 

tyypillisesti 35-40 kg ja näyttävät urheilullisilta 

ja terveiltä. Naaraat painavat 30-35 kg.

Äärimmäisyydet - erittäin laiha koira ja päinvastoin, erittäin lihava koira.



Ikä Ikä ei tietenkään ole standardin kohteena, kuten turkin väri tai korkeus. Csv;t elävät 

pitkään, vähintään 12 vuotta. Normaalisti ne elävät 15-16 vuotta. Niiden elinvoima 

muihin samanikäisiin rotuihin verrattuna on paljon suurempi.

Ennenaikaiset kuolemat johtuvat pääasiassa onnettomuuksista. Saalis vietti koituu 

yleensä kohtaloksi. Monet koirat päätyvät autojen, junien etc. alle. Sairauksista 

yleisimpiä ovat erityisesti epilepsia, sydänsairaudet, syöpä ja muut.

15 vuotias naaras Gerda z Rofa.



Kivekset

Jokaisella uroksella pitäisi olla kaksi kivestä laskeutunut 

kivespussiin ja niiden tulisi olla karvoilla peitossa.

Kivesten tulisi olla riittävän kokoisia, yhdenmukaisia. Ne eivät 

saa olla liian suuret tai pienet. On virhe, jos toinen uupuu tai ne 

eivät ole laskeutuneet kunnolla.

Ylemmässä kuvassa on normaalit, 

tavalliset kivekset, jotka turkki peittää.

Alhaalla olevassa kuvassa kivekset ovat 

"alasti" tai peitetty vain minimiturkilla.



Luonne

Csv;n oikea ja ”tavallinen” luonne on hyvin laaja ja kiistanalainen käsite. Jopa rodun
kehityksessä eri alalajien risteytyksessä yhdistettiin eri temperamenttien vahvat
perustekijät. Rodun kehityksessä valittiin paitsi satunnaiset saksanpaimenkoirat ja 
Karpaattien sudet, mutta myös niiden luonteet korostui voimakkaasti. Hyvin koulutettu
ja rauhallinen saksanpaimenkoira tappoi melkein yhden alkuperäisistä susista..

Sudet itse ovat ujoja eläimiä. Luomis vaiheessa oli neljä sutta, joista luotiin 5 linjaa
saksanpaimenkoirien kanssa. Jokainen, ulkonäöltään, oli myös temperamentiltaan ja 
luonteeltaan yksilö. Ja tämä perintö jatkuu linjoissa. Voimme todeta, että jokaisella
linjalla ei ole vain ulkoisia ominaisuuksia, vaan myös esi-isien luonne, joka voi olla 
enemmän tai vähemmän vaikuttavana tekijänä yksilön luonteeseen, joten ihmisillä voi
olla täysin ääripää koirat luonteeltaan.

Minkä tahansa rodun valinnassa on tärkeintä, että omistajan on hyväksyttävä rodulle
ominainen luonne. Muuten rotu ei yksinkertaisesti sovi kyseiselle omistajalle, ja hänen
tulisi katsoa toista vaihtoehtoa. Kaikki sudet eivät ole hirviöitä. Kaikkia koiria ei ole 
vaikea käsitellä. Kaikki eivät ole ääripäitä, mutta csv;n luonne voi vaihdella paljon
yhdistettynä älykkyyteen, itsenäisyyteen ja ketteryyteen. Hyvä omistaja on valmis
erilaisiin eroihin ja hyväksymään, mukautumaan ja rohkaisemaan koiran synnynnäisiä
ominaisuuksia.

Standardi sanoo Csv;stä: he ovat vilkkaita, erittäin aktiivisia, sitkeitä, oppivia, nopeasti
reagoivia, pelottomia ja rohkeita. omistajalleen hän osoittaa valtavaa uskollisuutta. 
Monipuolinen.



Eliminoivat viat on aggressiivisuus tai liiallinen ujous tai luonteeltaan muu poikkeavuus. Koirat on suljettava pois 

jalostuksesta, jos niillä on poikkeavuuksia käyttäytymisessä.

Koiranäyttelyissä nähdään usein ujoja koiria ja koiria, jotka murisevat tuomaria kohti. Tulkinnasta riippumatta 

olennainen tosiasia on, että Csv;n ei tulisi hyökätä, sen ei tule välttää kontakteja tai yrittää karata. Sen on seisottava 

suorassa asennossaan. Jokainen koira, jolla on ujo tai aggressiivinen reaktio, tulisi sulkea pois jalostuksesta ... Pitäisi 

olla.

Usein kohtaamme skenaarion, jossa tuomari ignooraa aggressiivisen koiran tai tuomarin, joka "kommentoi" koiran 

hiljaista murinaa, mutta ei anna anteeksi ujoa tai paniikkista koiraa. Pennun tai aloittelevan koiran tapauksessa voidaan 

sanoa, että se aiheutuu stressin kautta. Mutta miten on mahdollista, että nämä reaktiot voidaan nähdä aikuisilta koirilta, 

joilla on X-tittelit ja mestaruudet?

Vastoin standardia näyttää siltä, että monet kasvattajat ja tuomarit näyttävät mieluummin ihannoivan "rauhallisia" 

eläimiä, mutta monta kertaa ne rajoittuvat uneliaisuuteen, kiinnostuksen puutteeseen tai siihen ettei koiralla ole 

minkäänlaista tempperamenttia. Tällainen passiivinen csv, joka ei ole aktiivinen, ei myöskään ole normaali. Csv eivät 

ole raskas molossirotu, matalalla aktiivisuudella, ilman temperamenttia. Jotkut ihmiset etsivät jopa tällaisia koiria 

jalostusta varten, mutta tämä luonne sopii paremmin Saarlooswolfhound-rodun luontoon. Tämä rotu on rauhallinen, 

kiltti, hellä, etc. Mutta nyt puhumme csv;stä.

Unelias luonne ei ole aktiivisen ja vilkkaan työ rodun luonne. Joten on negatiivinen asia pitää yksilö, joka on helppo 

käsitellä, mutta ei sovellu työhön. Csv;n tulee olla luottavaisia ja aktiivisia, ei Saarloos-tyyppisiä. Csv;llä on vahvat 

vaistot ja vahva persoonallisuus. 

Virheet



Csv;n temperamenttia ei voida arvioida yksittäisen esiintymisen perusteella, olipa se luonteeltaan 

aggressiivinen tai ujo. On otettava huomioon monia tekijöitä, esimerkiksi onko se koira, joka kasvoi omistajan 

pihamaalla tarhan perällä päivät, vai onko se koira joka asuu kaupungissa asunnossa 5-jäsenisen perheen 

kanssa? Onko koira, joka on kasvanut eläinten ja muiden koirien kanssa, vai elääkö hän vain omistajansa 

kanssa? Bonitationissa/luonnetestissä tehtävät testit voivat vain kertoa, onko koira valmisteltu. Koska totuus on, 

että koiran reaktio kokeen aikana voidaan oppia millä tahansa kurssilla. Bonitaation mittaukset eivät ole 

miellyttäviä, mutta koiran tulisi pysyä paikallaan. 

Kun koira on provosoitu ja innoissaan, sen on vastattava.



Jännityksen jälkeen koira rauhoittuu. Koira tietää, että tämä on peli, eikä pelin jälkeen ole enää syytä hyökätä maalimiestä 

vastaan.

Csv ovat rotu, joka ei ole luonteeltaan aggressiivinen. Aggressio johtuu aina jostakin, mitä koiran elämässä tapahtui. 

Huono sosiaalistuminen on usein syy. Alueellinen aggressio tai dominointi muita koiria kohtaan ei ole todellista 

aggressiota. Luonteen arvioinnissa on otettava huomioon kaikki koiraan vaikuttaneet tekijät. Jopa ujo koira ei ehkä ole 

luonteeltaan ujo. Se voi myös olla seurausta virheellisestä tai huonosta sosiaalistumisesta ja kokemuksista kasvattajan 

talossa. Luonteen häiriöt voivat johtua myös joistakin sairauksista ...

Joten miten csv käyttäytyy? Ne ovat kestäviä, monipuolisia, kestäviä ulkoisesti. Ne ovat hyvin älykkäitä, rohkeita ja 

vahvoja. Se on vilkas, aktiivinen perheenjäsen, ei ujo tai eloton sohva-peruna.



Turkki ja Iho
Iho on joustava, kiinteä, ilman ryppyjä, pigmentoimaton.



Virheellinen pigmentti kielessä

Virheet

Merkittävät rypyt otsassa. Vasen erittäin vahva, 

oikealla kehittynyt ura.



Karva, väritys, turkki

Turkki on rodulla erittäin tehokas suoja pakkaselta, sateelta ja korkeilta lämpötiloilta.

Kesäturkki on lyhyempi, ohuempi, talvikarva on tiheä, uroksen kaulus luo ns.susimaisen kauluksen. Vuodenaika 

vaikuttaa karvanlaatuun paljon, myös koiran väri voi muuttua vuodenajan mukaan. 

Standardin mukaan on oltava näkyvä ero kahden tyyppisten turkkien välillä.

Karvan pään on oltava hieman karkekampi ja aluskarvan pehmeä. Tämä turkki täyttää tehtävänsä ja koira kuivuu 

nopeasti ja pudottaa lian helposti. Kuvassa näkyy oikea turkki. Turkissa voi esiintyä eroja, joillakin karvapeite on 

hieman pidempi, joillakin lyhyempi, mutta ei koskaan äärimmäisen pitkä niin kuin pitkäkarvaisilla koirilla tai niin 

lyhyt kuin lyhytkarvaisilla roduilla



Csv;n värejä/sävyjä on enemmän kuin yksi, kaikki ovat hyviä (lukuun ottamatta epätyypillisiä 

värejä). Tässä on joitain vaihtoehtoja. Standardin mukaan "kellertävän harmaasta 

susiharmaaseen, jolla on tyypillinen vaalea naamio. Vaalean värin on oltava kaulan alla ja 

rintakehässä.”

Minulta muutama sana puhtaan harmaasta, lähes valkoisesta väristä - susien väri 

Karpaateilla ei ole koskaan valkoisen harmaata tai harmaata. Tämä on väri, joka on peritty 

saksanpaimenelta. Luonnossa susilla on maaston väri, jossa he elävät. Siksi metsässä 

harmaana, se voi tuskin pysyä naamioituna. Vaikka tämä väri on sallittu, on se "harvinainen". 

Toinen asia on muun kehon pigmentaatio - vaaleat värit voivat johtaa pigmentin 

menetykseen, mikä on vika. Epäsuosittu hallitseva väri on ruskea, jotkut kasvattajat yrittävät 

hylätä värin jalostuksesta. Mutta silti, tämä on Karpaattien suden oikea väritys.

Aluskarva pintakarvaan verrattuna on pehmeä, tiheä, kermanvärinen/vaalean värinen.

Valokuvat muuttavat väriä ja koirilla voi olla hieman erilainen sävy. Se riippuu myös vuodenajasta ja kameran laadusta. 

Valokuvat ovat havainnollistavia.



Hopeanharmaa väri - hallitsevat harmaan tai mustan sävyt, 

vähiten ruskeaa.

Ruskea, punertava väri - ruskeat sävyt, suden harmaa, 

enimmäkseen selän yllä, päässä ja hännässä vähemmän.

Tumma väri - vahvat sävyt 

tummanruskeasta mustaan, musta 

selän, pään, hännän alue ja jalkojen 

ympärillä ovat ruskeat sävyt, mutta 

valkoinen naamio on säilynyt eikä se 

ole ruskea.

Pehmeät ruskean sävyt - värit ovat hieman 

ruskeita, beigejä, sudenharmaan ja ruskean 

välillä, ilman erillisiä tummia alueita.



Hännän karvat ja niiden väritys ovat tyypillisiä. Hännän alku on muun kehon 

värinen ja suunnilleen puolessa välin on musta viiva. viiva on 8-10 cm pitkä. 

Seuraava on vaaleampi sävy ja hännän kärki on musta. Mustan ja vaalean 

liitännän tulee olla kintereen tasolla. Hännän sisäpuoli on vaalea koko 

pituudeltaan, kärkeä lukuun ottamatta.

Oikeanpuoleisessa kuvassa suden häntä, keskellä csv, jossa on liikaa mustaa 

koko hännän pituudella, ja lisäksi sen karva ei ole tiivis. Vasen pentu, häntä on 

pidempi ja se on kesäturkissa.



Yleinen virhe on, että ihmiset vertaavat Csv;n väriä amerikkalaisiin susiin. On kuitenkin tarpeen tarkastella Karpaattien
suden luonnollista väriä. Ne eivät ole puhtaan valkoisia tai mustia. Eikä ne edes omaa "harmaata" väriä. Tämä on 
saksanpaimenkoiran väri. Jokainen edellä mainituista väreistä on sallittu, vaikka sitä ei pidetä viallisena tai 
virheellisenä. Virheellinen väri on musta, valkoinen tai erittäin tummanruskea.

Turkista puhuttaessa on välttämätöntä mainita susikoirien historia. Ja tosiasia on, että jalostuksessa on käytetty
saksanpaimenkoiria, joilla on "kauhea" väri – csv rodulle. Aikaisemmin maskin ja ”satulan” ongelmat olivat melko
vakavia ja kasvattajat kamppailevat niiden kanssa myös tänään. 

Ajattele Kazan z PS: tä (kuva 1, lähde: wolfdog.org). Koirilla, joilla on Kazania useammin sukutaulussa (sitä käytettiin
linjasiitokseen), on ongelmia ulkonäön kanssa. Vanhoilla linjoilla on ongelma värin ja maskin vakaudessa. Vielä
nykyäänkin on äärimmäisyyksiä, värivirheitä, kuten alla olevissa valokuvissa. Ongelmana on se, että jotkut kasvattajat
ovat alkaneet suosia vaaleaa väriä, melkein valkoista ja tämä on minusta suuri virhe.

Virheet



Kuva keskellä - äärimmäinen väri, vaikka koira on vanha, kun väri ei yleensä vastaa nuoruuden väriä. 

Oikeanpuoleinen kuva, muistuttaa paimenkoiraa. (lähde: wolfdog.org).



Saksanpaimenkoirille on tyypillistä tumma satula. Tämä ei ole tavanomainen asia, mutta susilla sitä ei näy. Vasemmalla 

tumma väri tulee vatsaan, keskellä vain osittain, mutta oikealla se loppuu tyysti kesken. (kuva: Internet)



Tällä yksilöllä on outo ja epätavallinen väri.. Se on vain pelkkä ruskean sävy.. Toisessa 

kuvassa puhdas valkoinen pentu. Minun on sanottava, että tämä on sekoitus 

(Saarloos?). Csv;llä ei ole puhdasta valkoista väriä sallittu (kuva: internet)



Karvan laatu

Karvan laatu riippuu koiran asuinpaikasta. 

Toisessa kuvassa on koira, joka asuu 

Slovakiassa ja toinen koira, joka asuu 

Brasiliassa. 

Koirien karvat ovat suorat, tiiviit Talvi- ja 

kesäturkki eroavat suuresti. Talvella vallitsee 

valtava aluskarva. On välttämätöntä, että 

karvat peittävät vatsan, sisäreidet, urosten 

kivekset, korvan sisäosan ja varpaiden välit. 

Kaula on hyvin kalustettu.



Karvan pituus on enintään 13 cm (noin), mutta pituus ei ole 

sama kaikkialla kehossa! Jaloissa on lyhyempi, takana ja 

sivuilla pidempi. Noin 6 cm sivuilla, selässä ja olassa noin 13 

cm. Nämä ovat aikuisen uroksen turkin pituuksia, nartuilla ne 

on lyhyemmät ja se ei ole niin tiheä, naarailta puuttuu myös 

uroksille ominainen tuuhea kaulus.

Mielenkiintoista on, että aluskarva ei ole koskaan tummaa, se 

on aina kerman värinen, joskus hieman tummempi, mutta ei 

koskaan musta. Tummat karvat - musta on vain 

päällyskarvassa ja vain kärjessä. Jalostuksesta tulisi sulkea 

pois yksilöt, joilla ei ole vaaleaa, kermaista aluskarvaa, vaan 

tummanruskea, vastaavasti epätyypillisen värillinen 

aluskarva.

Vertailu saman uroksen turkin väreistä eri vuodenaikoina.



Ylemmässä kuvassa on normaalit, tavalliset kivekset 

uroksella, jotka on peitetty turkilla.



Virheet Tällä hetkellä meillä on ongelmia aaltoilevista, kiharaisista turkeista. Ongelma on 

myös avoin turkki, karvat ovat liian lyhyet tai liian pitkät. Tämä näkyy enimmäkseen 

Italiassa, jossa näyttelyissä pitkäkarvainen koira on menestynyt paremmin.

Karvojen puute kiveksistä

Avoin turkki(ei tiivis) - on turkin yleisin ongelma. karvojen avautuminen tapahtuu monista syistä. Joskus se 

avautuu niin vakavasti, että voi johtaa hylkäämiseen. Ensimmäisessä tapauksessa avautuminen johtuu 

siitä, että karvat ovat lyhyitä ja ovat kaikissa kehon osissa saman pituisia. Pintakarva ja aluskarvat ovat 

samanpituisia. 



Toinen syy karvan avautumiseen on, että jos karvat ovat liian pitkiä. 

Pitkät karvat ovat peräisin pitkäkarvaisista paimenkoirista ja jotkut 

kasvattajat jopa tukevat tätä ja tarkoituksellisesti kasvattavat koiria, 

joilla on pidempi turkki. Pääasiassa ongelma nähdään Italiassa. Karvat 

eivät ole vain paikoittain pidempiä vaan koko kehon mitalta ne on 

saman pituisia, jopa korvissa ja jaloissa.



Erittäin pitkät karvat, jotka ovat epätyypillisiä.

(kuva: wolfdog.org + rakša.czertik.cz).

Pitkät karvat pennulla

Viimeinen syy on aaltoilevuus ja kihartuminen. Kihara 

esiintyy pääasiassa selän tai koiran kaulan ja hännän 

alueella, jossa pitkät karvat sijaitsevat. Tässä tapauksessa 

tekosyy, että koira on juuri pesty, ei pidä paikkaansa. Koiran 

karva ei kaarru pesemällä



Aaltoilevat, kiharat karvat hännässä.  kuva: internet



Epätyypillinen turkki - nämä viat ovat kaikki poikkeamia standardeista, joita ei ole 

kuvattu edellä. Erityisen lyhyet karvat. Tämä turkki on samaa laatua ympäri vuoden. 

Eli kun talvella ja kesällä ei ole eroa vuoden ajan mukaan. 

Lyhyt karva, joka ei muutu lainkaan vuodenajasta riippuen. 

Kuva on otettu marraskuun lopulla, jolloin koiralla tulisi olla 

paksu talviturkki.



Harjanne nenällä (vastakarva), tämä ongelma ilmenee myös Saarloosilla.



Maski
Maallikon termein - maski on valkoinen osa koiran päässä ja myös suussa :)



Kuvan oranssi viiva osoittaa normaalin maskin rajan. Se on 

täydellinen maski silloin, jossa valkoinen menee nenään 

saakka. Valkoisen ja ruskean värin ero on kirkas ja selkeä. 

Tummanvärisillä koirilla saa olla nenässä hieman tummempi 

kärki. Mutta värieron on oltava vahva ja selkeä. Tärkeää on 

maskin muoto.

Violetti viiva määrittää, missä normaalin maskin lisäksi löytyy 

mustia tai tummia karvoja. Koodinimi M5. Toinen asia on, jos 

tällaisen maskin näemme pennulla, se voi silti muuttua 

valkoiseksi. Kuitenkin, jos aikuisella on epäselvä ero ruskean 

ja valkoisen välillä kuonon kärjessä, hallitsevat sitä 

tummanharmaat karvat tai mustat, missä niiden pitäisi olla 

valkoisia, tämä on ns. Heikko maski.

Vihreä määrittelee paikan, johon musta kuono päättyy. Tämä 

on M2 ja pahentaa bonitationin kokonaistulosta. Monilla 

nuorilla koirilla ja pennuilla on maski M2 ja M5, mutta tämä 

muuttuu ajan myötä vaaleaksi. Susien musta kuono osoittaa, 

että se on pentu. Mutta sen pitäisi kadota noin kuuden 

kuukauden kuluttua.



Erittäin mukava maski, selkeät marginaalit. Oikealla maski, 

jolla on valkoinen alaleuka koko pituudelta. 



Maski ei ole vain kasvot, vaan myös osa alaleukaa. Leuan 

alaosa on riittävän värillinen oikeassa kuvassa.



Heikko maski.
tässä kuvassa on liikaa mustaa leuassa



Maskin vakava puute. Tämä puute voi johtaa hylkäämiseen. 

(kuva: wolfdog.org)



Ei-toivottu heikko maski (vasemmalla), epätyypillinen maski (oikealla ei ole selkeitä viivoja ja värit 

"sekoittuu" vääriin kohtiin).



Maskin ruskea väri (vasemmalla), joten maskissa on 

liian vähän valkoista, mikä tulisi eliminoida 

jalostuksesta. Oikea Kuva maskin oikeasta puutteesta 

(Lähde: Bognárová-esitys).



Heikko maski.                                 Musta kuono, mustat karvat yhdistävät maskin melkein kaulaan saakka.



Epätavallinen ja epätyypillinen kuvio silmien ympärillä.               Tämä väri muistuttaa pohjoismaisia rotuja ja Saarloosia.



Väri ja karvanlaatu ei ole vakio. (Lähde: wolfdog.org)



Suden ulkonäkö on tyypillinen susikoirille, mutta jotkut ovat 

sudekkaampia kuin toiset. Tämä saavutetaan pääasiassa 

pään, toisin sanoen susien tyypillisesti kolmiomaisella, 

kapeilla keltaisilla silmillä, lyhyillä korvilla ja kuonon ja kallon 

suhteella 1: 1,5. Myös pään vikojen, virheiden ja 

poikkeamien määrä on suuri. Joissakin kuvissa on useita 

virheitä kerralla, joten käydään yksi vika kerralla.

Suden pää, joka ylhäältä katsottuna muodostaa kolmion. 

Paljon voimakkaampi kuin nykypäivän csv;iden pää. Korvat 

ovat lyhyet, muodoltaan kolmiomaiset. Maski on valkoinen, 

myös suun alaosasta. Kuivat, tiiviit huulet. Silmät on vinot, 

vaaleat, keltaiset. Päässä ei ole löysää ihoa. (kuva: Kasia 

Piotrowska)

Pää



Pää on symmetrinen, lihaksikas, muodostaa kolmion ylhäältä katsottuna. 

Sukupuolileiman pitäisi olla erehtymätön. Uroksen pää on isompi. Nartuilla pää on 

kevyempi. Pää pääosin muistuttaa suden ulkonäköä, lähinnä silmät, korvat, kuono ja 

maski. Urokset omaavat susille ominaisen runsaan kauluksen.

Pään koon oikea suhde lasketaan pään Xh indeksillä suhteeseen 1: 1,5. Kallon ja 

kuonon pituuden suhteen tulisi olla noin 2/3. Jotkut ihmiset pitävät vain pitkästä 

kuonosta, joka on suden ominaista, mutta tämä suhde on yksinkertaisesti standardin 

yläpuolella 



mittasuhteet muistuttavat koiraa. Tätä ulkonäköä auttavat 

pitkät korvat, tummat silmät, pää ei ole tylpän kiilan 

muotoinen.

Virheet

Kapea pää - ylhäältä katsottuna, ei ole kiilan muotoinen. 

Koiran pää ei saa olla pitkänomainen Collie-tyyppinen.



Raskas pää. Pään ei tulisi olla huulten päästä "ryppyinen", 

kuten saksanpaimenkoirien, vaan päättyä sujuvasti. Jos pää 

on neliömäinen, koira näyttää painavalta, liian koiramaiselta, 

molossimaiselta. Lisäksi otsa on liian jyrkkä ja kuopalla.



Otsa on hieman kaareva ja otsa-aukko on heikko.. Silmien 

sisäkulmat sijaitsevat otsan alku pisteessä.

Vika on liian jyrkkä tai tasainen ”stoppi”. Päässä ei pitäisi olla 

ryppyjä levossa.

Kuonon yläreunan tulee olla tasainen. Joskus ilmestyy 

kohouma. Tämän ei pitäisi olla levossa. Mutta jännityksestä 

johtuva ei ole vakava virhe. Kulmakarvojen ei pitäisi olla 

merkittäviä/ ne eivät saa muodostaa silmiin pistävää 

”valesilmää”. Suu on kuiva, ei leveä, suora nenäsilta.

Otsa



Liian heikko otsa/stoppi. Siirtymä silmän sisäkulmien välillä 

ylöspäin kalloon on tasainen.

Virheet

Liian jyrkkä stoppi, Tämä aiheuttaa sen, että silmien väli 

näyttää painuvan kuopalle



Merkittävät otsa linjat. Alemmassa erittäin vahva, 

ylemmässä kevyempi.

Liian syvä otsa-aukko.



kohouma nenän yläosassa, toisessa koko pituudelta, 

levossa, on virhe. 



Liian kaareva otsa

Tasainen otsa.



Kuono liian lyhyt, jyrkkä stoppi.                                                                                       Päinvastoin kuono näyttää olevan pidempi kuin kallo-osa. 

Vasemmalla on suhde noin 1: 1 ja 1,5: 1 oikealla.



Liian alas. Liian jyrkkä nenän kaltevuus. (kuva: wolfdog.org, 

tekijä Kamil Horák, www.sotis.wolfdog.cz)

kuonon nenäosan tulee olla hieman kalteva alaspäin. 

Nenäkärki on ylöspäin.



Silmät

Silmien tulee olla mantelin muotoiset, kapeat ja asettua vinosti, niiden sisä- ja 

ulkokulman välisen eron on oltava vähintään 1 cm. Saksanpaimenkoiralla tämä 

on lähellä nollaa. Silmät eivät ole kuperat tai syvälle asettuneet. Luomet ovat 

tiukasti kiinni. Pyöreät silmät eivät ole hyväksyttäviä.

Silmien väri tulee nähdä luonnollisessa valossa. Valokuvat tekevät silmien 

väreistä usein tummempia ja vaaleampia. Siksi valokuvista värien arviointi ei ole 

objektiivista. Selkeä silmien väri saavutetaan noin vuoden iässä, mutta tämä on 

hyvin yksilöllistä. On toivottavaa, että silmät muuttuisivat kirkkaan keltaisen 

värisiksi. Ongelma on tummanruskea, ruskea tai vaaleanruskea väri. Nämä ovat 

vakavia vikoja. Erittäin keltaiset silmät eivät ole virhe, mutta ne ovat harvinaisia.



Kauniin väriset, keltaiset silmät.

Silmien väri vaihtelee iän mukaan. Pennuilla on vihreät tai 

sinivihreät silmät, muutamia kirkkaita tai keltaiseen 

vivahtaviakin löytyy, tämän värin tulisi kumminkin vaihtua 

ajan kansassa, kun pentu kasvaa. Vanhuudessa joillakin 

koirilla on tummemmat silmät. Nuorena koiralla voi siis olla 

keltaiset silmät, jotka muuttuvat kumminkin tummiksi iän 

myötä. On jopa joitain linjoja, joissa tämä tummentuminen 

kulkee suvussa



Vasemmassa kuvassa hieman ruskeat silmät, oikealla kuva 

vaaleanruskeista silmistä.

Virheet



Vaaleanruskeat ja tummat silmät. Oikealla tämä johtuu 

koiran iästä.



Silmän muodon vika. Silmän tulee olla mantelin muotoinen. 

Valokuvissa silmät ovat pyöreät. Näillä koirilla ei ehkä edes 

ole pyöreän silmän ongelmaa, usein tilanne (pelko, tressi) ja 

kuvan vaikutus luovat pyöreän silmän. Myös pimeissä 

näyttelytiloissa pupillit ovat suuria, joten silmä voi näyttää 

olevan pyöreä. Vasemmalla olevat silmät näyttävät myös 

olevan kuperia/työntyvät ulos.



Kuvassa silmä ei näytä olevan mantelin muotoinen, vaan 

kolmiomainen. Luomi luo tyypillisen kolmion muodon silmän 

yläpuolelle.

Lisäksi, että koiralla on tummemmat silmät, silmät näyttävät 

ikään kuin ne ei olisi riittävän vinot.



Virhe pigmentaatiossa - "piste" silmässä. Oikealla pennulla 

on eriväriset silmät.



Korvat standardissa määritellään selkeästi suden korviksi. Joten pystyt, ohuet, 
kolmiomaiset, lyhyet, hyvällä karvapeitteellä olevat, alle 1/6 säkäkorkeudesta, 
korkealle asettuneet ja muodoltaan kolmiomaiset. Joten jos minulla on 68 cm 
korkea uros, hänen korvansa tulisi olla korkeintaan 11,3 cm pitkä, mutta monet 
haluavat susille ihanteellisen pituuden, siis 6 - 7 cm..

Oikeanlainen korvien kiinnitys määritellään niin, että yksi linjan kulkee korvan 
keskeltä alas, kulkien koiran kasvoja myöten.  Toinen linja kulkee korvan 
ulkopinnalta silmän ulkokulman kautta sisäpintaan, niin että ne ovat yhdessä 
linjassa. Jos korva asettuu viivan alapuolelle, ovat korvat liian alas kiinnittyneet, 
kun taas viiva yläpuolelle jäävät korvat ovat korkealle kiinnittyneet. Tämä 
edellyttää siis myös sitä, että silmät ovat oikeanmuotoiset ja oikein asettuneet. 
Kolmas pystyviiva korvan kärjestä kulkee posken läpi. Korvat ovat hyvin 
kovettuneet/vankat, mutta eivät paksut eivätkä ohuet, ne ovat pystyasennossa 
jo varhaisesta iästä lähtien. 

Korvat



Pitkät korvat, alas kiinnittyneet tai epätyypilliset muodot ovat perintö 

saksanpaimenkoirilta. Jos koiranpennun korvat ovat pystyssä jo varhaisessa iässä, 

voidaan päätellä, että ne ovat oikean kokoisia aikuisena. 

Korvan pituus tulisi arvioida vasta kasvun jälkeen, samoin kuin muut mittasuhteet, 

kun pentu kasvaa, kasvaa kehon eri osat epätasaisesti, joten pitkä korvaisella 

pennulla voi olla aikuisena oikeat mittasuhteet.

Kasvun myötä pennuissa voi esiintyä myös heikkoutta rustossa. Korvien nousu 

tapahtuu kuitenkin lyhyen ajan kuluessa - ellei korvat ole liian isot. Sama pentu heti 2 

viikon kuluttua.



Pitkät korvat. Ne muodostavat yli 1/6 säkäkorkeudesta.

Alas kiinnittynet korvat. Pystysuora viiva korvan keskeltä ei kulje lähellä poskea. 

Korvat ovat kulmissa sivuille.



Korkealle kiinnittyneet.
Matalat korvat. Pystysuora viiva korvan keskeltä ei kulje 

lähellä poskea



Korvan muoto ei ole kolmion muotoinen ja korvan yläosa on pyöristetty (kuvassa vain pentu!)

Epätyypilliset tai lurpat korvat.



Huulet

Huulet ovat kuivat ja tiiviit. Huulten reunat ovat mustat. 

Nykypäivänä roikkuvia huulia tavataan valtaosassa 

uroksia.

Rodun pitkäaikainen asiantuntijatuomari, perustaja 

O.Dora kommentoi asiaa, ” se on varoitusmerkki, koska 

tämän virheen ilmaantuvuus on liian suurta, asialle 

täytyisi tehdä jotain”.



Virheet

Löysät huulet. Suurin osa virheistä ilmenee kun 

koiralla on suu kiinni ja huulet ovat edelleen 

löysät. 

Alahuuli on löysä, joten suu ei muodosta ohutta viivaa.



Hieman ulkonevat ylähuulet edessä ja alahuulet kuonon 

takana. ylähuuli peittää alaleuan linjan.

Heikko alaleuka - suun etuosa muodostuu vain yläosasta, 

alaleuka ei ole näkyvissä muuta kuin suupielistä.



Vika pigmentaatiossa - huulet ovat vaaleanpunaisia eivätkä 

mustat.



Hampaat

Leuat ovat vahvat ja 

symmetriset. Hyvin kehittyneet 

hampaat, varsinkin 

kulmahampaat. Rodulle on 

sallittua saksi purenta, 

tasapurentaa tavallaan hyvin 

harvoin. Koiralla täytyy olla 42 

hammasta kartaston mukaan.

Virheitä on  puuttuvat hampaat, 

väärä hampaiden lukumäärä, 

väärä hampaiden järjestys etc.



ikenien väri on vaaleanpunainen, mustilla pisteillä tai pääosin 

musta.

Hampaiden kasvu pennuilla. Ikä 2 kuukautta.



Vasemmalla hampaat 4 kuukauden ikäisenä, oikealla 6 kuukauden 

ikäisenä.



Saksipurenta - yleisin

Tasa purenta, melko harvinainen.

Yläpurenta.

Alapurenta.



Lisä hammas



“Kruunu hammas”



Kaula

Kaula on kuiva, hyvin lihaksikas, 

rauhassa seisovan koiran niska

antaa vaakaviivaan kulman 40 °.

Kaulan on oltava riittävän pitkä, 

jotta koira ulottuu maahan

nenällään vaivattomasti.



Virheet

70-80 asteen kulma, 90-100 astetta oikea kulma, 105-110 asteen jyrkkä kulma.



Vartalo

Rintakehä on päärynän muotoinen, suositeltava syvyys 

kyynäriin asti. Vatsalinja on ylöspäin.

Eturinnan tulee olla jyrkkä. Oikea kulma vastaa lapaluun ja 

rintalastan välistä kulmaa. Niskankulma on 40 °

lepoasennossa. Matalampi kaula on hyväksyttävä, mutta ei 

koskaan korkeampi.

Etujalan kyynärpää ulottuu rintaan. Rinnan ei tule koskaan 

olla kyynärpäätä syvempi.



Kuvassa olevalla koiralla on syvä rinta. Vaikka jätämme 

huomiotta pitkät karvat rinnan alapuolella, etujalkojen 

kyynärpäät ulottuvat rinnan yli.

Virheet



Tässä kuvassa koiralla on lyhyempi karva rinnassa ja on 

selvää, että kyynärpäät ulottuvat rinnan yläpuolelle.

Tällä koiralla on heikko rinta, heikko etuosa, ei päärynän 

muotoinen. Mutta se on erittäin ohut.



Selkä on alue säästä hännän alkuun. Sen muoto
määrittää raajojen, kuten etu- ja takaosan
sijainnin. Huono alusta aiheuttaa taipumista, 
kaarevan selän ja monia muita puutteita. Se, 
mitä näemme usein näyttelyissä, kuten kaareva
selkä, johtuu huonosta koiran asennosta. Ylälinja
arvioidaan alustalla paikallaan ja liikkeessä ravin
aikana. Puutteita tuo myös heikot lihakset
takana.

Ylälinjan tulee olla suora. Se on säkää
matalammalla ja on hieman kallistunut lantiosta.

Selkä muodostaa ikään kuin kolme eri tasoa. 
Niska, säkä ja selkä joka on hieman laskeva
lantiosta.

Selkä



Virheitä tai vikoja ovat liian laskeva selkä, takakorkeus ja korostamaton säkä. Koiralla saattaa näyttää olevan näitä 

vikoja, jos se on asetettu huonosti - on tärkeää seisottaa koira kunnolla. Oikeassa asennossa kintereet ovat melkein 

pystysuorassa maahan nähden. Koiranäyttelyissä on siksi suositeltavaa, että koira seisotetaan luonnollisesti (vapaa 

seisonta) eikä liian venytettynä
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Tasainen säkä. Ylälinja on yksi suora taso, eikä selästä erotu 3 eri tasoa.



Tasaisen sään vastakohta, liian erottuva.
Takakorkeus. Se johtuu usein väärästä asennosta, jossa 

etujalat ovat viety liian eteen. Mutta tässä kuvassa koira on 

asetettu oikein, mutta on siitä huolimatta takakorkea.



Takakorkeus pennulla, johtuu yleensä kasvuvaihteesta. Voi 

korjaantua iänmyötä.



Tasainen selkä, joka on laskeva koko matkalta. Kuvassa se 

voi johtua maaston epätasaisuudesta.

Selkä on kaareva koko matkalta.



Etujalat ovat suuret, hieman ulospäin kääntyneet, pitkät 

kaarevat varpaat ja vahvat, tummat kynnet. Vahvat, 

joustavat, tummat tassut. Takajalkojen jalat ovat pitempiä, 

kaarevat varpaat, vahvat tummat kynnet

.  

Kynsien väri - syntymän ja nuoren iän jälkeen pennuilla 

näkyy valkoisia kynsiä, mutta tummuvat iän myötä. Aikuisilla 

koirilla vaaleat/valkoiset kynnet ovat virhe.

Varpaat ovat pitkiä, yhdistettyinä mustiin kynsiin. 

Aikuisen uroksen etutassut ihmisen käteen verrattuna. 

Keskellä samainen tassu, oikealla 3kk ikäisen pennun tassu.

Tassut
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Liian avonaiset tassut.

Ensimmäisessä valokuvassa 3 viikon ikäinen pentu, 

valkoisilla kynsillä. Joskus myös varpaat voivat olla valkoisia. 

Ajan myötä molemmat häviävät.

Vaaleat tassut ja valkoinen kynsi. Tätä tapahtuu harvoin, 

mutta sellaista koiraa ei tulisi käyttää jalostukseen. Sen 

merkintä on M6 - pigmentaation menetys.



etujalkojen tulisi olla kuivat, tasaiset ja pitkät. Virhe on liian

raskaat tai liian ohuet raajat. Etujalkojen pituuden tulisi olla 55% 

säkäkorkeudesta. on parempi, jos koiralla on pidemmät jalat kuin

lyhyet. Muuntosuhde perustuu etujalkoihin, 69 cm: n koiralla tulisi

olla 38 cm pitkät jalat. 

Tärkeää on myös rinnan ja raajojen asennon syvyys. Kuvassa

näemme oikean asennon, jalat hieman ulospäin kääntyneet.

Takajalat ovat huonossa asennossa yleensä lonkkien takia. 

Takaapäin katsottuna pystysuorat viivat ”istuin luista” menevät

alas polven ja kintereen keskiosasta tassuun. 

Kannukset on kielletty rodulla.

Jalat



Leveä asenne. Oikeassa kuvan sijainti on hieman vino, mutta koiran jalat 

ovat sisäänpäin kääntyneet.



Raajojen kääntäminen sisäänpäin. Tähän liittyvät yleensä 

suuret, ulkonevat kyynärpäät, rinnan leveys, usein avoimet 

tassut. Oikeanpuoleisessa kuvassa koiran raajat kääntyvät 

kyynärpäistä sisäänpäin.

Oikeanpuoleisessa kuvassa oikealla hyvä asento.



Liian avoin asento.



Etujalat näyttävät olevan lyhyitä eivätkä muodosta 55% 

säkäkorkeudesta.



Liian kapea asento.



Kyynärpäät näyttävät olevan turvoksissa. Se on vika 

aikuisilla. Bursiitti



Oikean kulmauksen tärkeät ominaisuudet näkyvät kuvassa. 

Takaa katsottuna on tärkeä ajatella pystysuora viiva, joka 

kulkee istumaluista koiran tassuun saakka pystysuorassa 

kaikkien nivelien läpi. Väärät kulmaukset lonkassa ja 

polvessa luovat väärän kulmauksen. Nykyään vain harvoilla 

koirilla on takaraajoissa täydellinen kulmaus, mutta ne, joilla 

on liian kulmautuneet, tulisi eliminoida, muuten olemme pian 

samassa kuopassa saksanpaimenkoirien kanssa.

Takajalat
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Kuvassa jalat ovat suorat, mutta antavat selästä väärän 

kuvan.

Ylikulmautuminen.



Koiralla on oikeaoppinen asento, mutta käpälät asettuvat 

istuinluun taakse.

oikea asento, ”lehmän” kinner, avoin asento, Sirppi, leveä asento, kapea asento, ja jotain ihan muuta..



Avoimet, melkein sirppimäinen kulmaus. Pihti

Epätyypillinen asento - lehmän kintereet.





Pitkä häntä on melkein sama asia kuin pitkät korat - tulisi

arvioida vasta kasvun päätyttyä. Oikean pituuden antaa

hännän vaalean värin ja mustan kärjen välinen viiva, joka

ei saisi ylittää takajalkojen kintereitä - jos kyllä, on se 

silloin liian pitkä. 

(kuvassa oikea pituus)

Häntä on korkealle asettunut, asettuu suoraan alaspäin. 

Häntää kuljetetaan alaspäin, jännityksessä se nousee

ylöspäin. Ravissa se asettuu suoraan taakse alas. Hännän

tulee olla suora, kääntymättä sivulle. Virhe on myös jos

koira kuljettaa häntää vatsan alla.

Häntä



Hännän kiinnityskohdalla on myös merkitystä. Se ei saa olla liian alas tai liian ylös kiinnittynyt.

Näyttelyissä voimme tavata koiria, jotka innostuttuaan nostaa hännän ylös. Tämä johtaa yleensä huonompaan arvosanaan. 

On kuitenkin virhe, jos koira kantaa häntää kippuralla kuin pohjoismaiset rodut.



Hännän kantaminen kertoo myös koiran mielialasta.

Mitä enemmän häntää nostetaan, sitä enemmän kasvaa jännitys, hallitsevuus, mutta 

myös aggressio. Olosuhteista riippuen. Molemmat koirat ovat innoissaan.



Pennun häntä, joka on 3-4 kuukautta vanha Häntä 

näyttää pitkältä, mutta emme voi arvioida sitä näin 

aikaisessa vaiheessa.
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Vasemmalla häntä, jota kutsutaan jo liian lyhyeksi. Oikealla liian pitkä häntä, hännänpään 

musta liitäntä on kintereiden alapuolella.



Matalalle kiinnittynyt - häntä kuljetetaan usein vielä alaspäin, 

värirajapinta on nivelten alapuolella ja on siksi liian pitkä.

Häntä kannetaan vatsassa/vatsaa vasten. Kuva on vain 

havannoillistava.



Häntämutka. Murtunut on asia erikseen, 

tämä todistettava rtg kuvasta.



Epätyypillinen, kippurahäntä. Lähde: Internet

Häntä menee koukulle, 

yleisin ongelma liian pitkän 

hännän takia. (kuva 

vasemmalla Wolfdog)



Koiran häntä kääntyy tai pyrkii 

menemään kippuraan.



Häntätöpö. Kuva: Internet



Liikkeet

Csv;n liike on harmonista, kevyttä, tilavaa ravia, jalat 

liikkuvat matalalla maassa. Pää ja niska, joustavat 

vaakasuorassa asennossa kroppaan nähden. Kävely 

on reipasta. Peitsaus on rodulle myös ominaista.

Oikea liike vaatii tilaa, monia kierroksia näyttelyissä 

ja jos tämä ei onnistu, ei koiran liikettä voida arvioida 

oikein. 



Koiranäyttelyissä tapaamme myös luonnottoman ravin takia rangaistuja koiria. Usein tämä johtuu riittämättömästä koiran 

koulutuksesta näyttelyihin. Koira hyppii omistajan päälle, on "villi", luulee sen olevan leikkiä ja antaa näinollen huonon 

suorituksen.

Usein näemme myös esittäjän vetävän koiran pään liian ylös ja näin ollen liike muuttuu myös vääränlaiseksi!

Aikuinen csv – liike ravissa, ylälinja on suora. Oikealla saksanpaimenkoiran kohdalla ylälinja laskee hieman alas.



Aikuisen koiran kävely – peitsaus. Jos peitsaus tapahtuu 

ravissa, se on hylkäävä virhe.



Pennun liike. Pennuilla voi olla raskas liike, mutta tämä on 

hyvin yksilöllistä.



Muista, että jos menet näyttelyihin, asennossa voit 

todennäköisesti piilottaa viat, mutta ne näkyvät varmasti 

liikkeessä. Ja hyvä tuomari näkee sen.. se voi olla lyhyt liike, 

raskas, aaltoileva, löysä tai epätyypillinen. Vika ei ole jos 

koira kiihtyneenä nostaa häntää. Vika on, kun häntää 

kuljetetaan kuin husky tai muuten rodulle epätyypillisesti. 

Vasemmalla olevalla koiralla on huono liike, loistava 

paimenelle, mutta csv;lle ei lainkaan kunnossa. Selkä on 

alaspäin kuten paimenenkin.
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