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Raija Tammelinin v. 2013 laatima rotumääritelmän tulkintaohje.

KARKEAKARVAINEN SLOVAKIANSEISOJA
(SLOVENSKÝ HRUBOSRSTÝ STAVAČ)
Alkuperämaa: Slovakia
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Seisoja
Ryhmä 7 kanakoirat
Alaryhmä 1 mannermaiset kanakoirat
Käyttökoetulos vaaditaan.

HISTORIAA:
1950-luvulla Slovakian alueella tsekinseisojapentueeseen syntyi karkeakarvaisia harmaita pentuja.
Yksi pennuista risteytettiin Australiasta tuodun weimarinseisojanartun kanssa, ja risteytyksiä
jatkettiin jälkeläisillä, saatiin karkeakarvaisia ja harmaita jälkeläisiä. Ensin yksilöt rekisteröitiin
nimellä Hrubosrstý Weimarský Stavac (karkeakarvainen weimarinseisoja). Slovakian
metsästäjäjärjestö yritti saada Saksan Weimarinseisojaklubin hyväksymään rodun, mutta Saksan
järjestö kieltäytyi 1975. Kun selvisi, että rotua ei tulla hyväksymään karkeakarvaisena
weimarinseisojana, niin rodulle tarvittiin uusi nimi – karkeakarvainen slovakianseisoja. FCI hyväksyi
rodun 1983. Kk. slovakianseisoja on toistaiseksi viimeisin jalostettu mannermainen seisojarotu. Rotu
on kotimaassaan melko suosittu, pieniä populaatioita on myös useissa Euroopan maissa, meillä
Suomessakin muutamia yksilöitä. Rodun jalostus jatkuu edelleen, jotta halutut ominaisuudet saadaan
vakiinnutettua. Slovakiassa tehdään edelleen risteytyksiä lähirotujen kanssa, varsinkin karvapeitteen
karkeuden ja värin vakiinnuttamiseksi. Myös käyttöominaisuuksia jalostetaan, lähinnä haun laajuutta,
säilyttäen samalla rodun erinomaiset jäljestys- ja noutotaipumukset. Nykyisin risteytyksiin käytetään
pääasiassa kk saksanseisojaa, mutta myös lk saksanseisojaa ja villakoirapointteria on käytetty.( Craig
Koshyk: Pointing Dogs, the Continentals.)
YLEISVAIKUTELMA: Keskivahva käyttökoira, joka on kuitenkin linjoiltaan jalo. Karvapeitteen
perusväriä sanotaan ”harmaaksi” ja karvanlaatu on karhea. Koiran tulee olla hyväkuntoinen ja kyetä
työskentelyyn aukealla, metsässä ja vedessä. Erityisesti laukauksen jälkeen sen tulee etsiä ja noutaa
haavoittunut riista. Se on tottelevainen ja helppo kouluttaa. On olennaista ja toivottavaa, että koira on
vankkarakenteinen, mutta ei raskas.
Rotu on jalostettu kestämään metsästämistä päivästä toiseen, joten yleisvaikutelmassa ei saa olla
mitään liioiteltuja piirteitä. Rodussa saattaa huomata piirteitä jalostuksen taustaroduista, mutta silti
slovakianseisoja on oman näköisensä rotu, erilainen kuin muut mannermaiset rodut. Rotupiirteisiin
tuleekin kiinnittää huomiota arvosteltaessa.
Slovakianseisoja antaa kylläkin weimarimaisen vaikutelman, varustettuna viiksillä, parralla,
kulmakarvoilla ja karkealla karvapeitteellä. Rodulla on hyvin sama urheilullinen rakenne ja koko
kuin weimarilaisella. Rotu on käytökseltään valpas ja älykäs. Sillä ei ole suojeluviettiä, vaan se on
ystävällinen ja kaikkien kanssa toimeentuleva.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on uroksilla 10:9 ja
nartuilla 10:8.
Tämä tarkoittaa sitä, että uroksen on oltava 6 - 7 cm korkeuttaan pitempi ja nartun on oltava 14 – 16 cm
korkeuttaan pitempi. Hyvin monet näyttelyissä esitetyt koirat ovat olleet melko- tai aivan liian lyhytrunkoisia.
Tätä voitanee pitää yleisenä virheenä tällä hetkellä rodussa. Mittasuhteiltaan neliömäinen tai korkeuttaan
lyhyempi on paha tyyppivirhe, josta johtuen koiran voidaan katsoa olevan enintään tyydyttävän arvoinen, jos
se muilta osin on erinomainen tai erittäin hyvä. Ellei koiria pystytä jalostamaan rotumääritelmän mukaiseksi,
tulisi rodun alkuperämaan ajaa muutos rotumääritelmään. Me FCI:n tuomarit olemme sitoutuneet
arvostelemaan FCI:n hyväksymän rotumääritelmän mukaisesti, joten tehkäämme niin!

Kuva: Klub chovatel’ov slovenských hrubosrstých stavačov

Erinomainen uros, kuitenkin korvat hieman alas kiinnittyneet, kuonon ylälinja tulisi olla suora. Hyvä
rungon pituus, kuitenkin voisi olla 1-2 cm pidempi ollakseen rotumääritelmän ihannemitassa. Tässä
on hyvä voiman, nopeuden ja jalouden suhde.

Kuva: Klubu Slovenských hrubosrstých stavačov

Kaikin puolin erinomainen narttu jos rungon karvapeite on karheaa ja peitinkarvan pituus n. 4 cm.

Kuva: Klubu Slovenských hrubosrstých stavačov

Kuva: Raimo Louhio

Kuva: Marjaana Kinnunen

Kuva: Craig Koshyk

Tyypillisiä päitä, oikea karvoitus.
PÄÄ: Riittävän pitkä, kuiva, ilman nahkapoimuja, sopusuhtainen runkoon nähden.
Kallo: Suorakaiteen muotoinen, kulmakaarien tulee olla korostuneet, otsauurre on näkyvä.
Niskakyhmy tuntuu koskettaessa.
Otsapenger: Kohtalaisen viisto (noin 45°).
Kirsu: Suuri, väriltään tumma; sieraimet ovat suuret.
Kuono: Suunnilleen kallon pituinen, riittävän syvä ja leveä. Kuononselkä on suora.
Huulet: Kohtalaisen kehittyneet, tiiviisti sulkeutuvat ja väriltään tummat.
Leuat / hampaat: Alaleuka on vahva ja hampaat hyvin kehittyneet. Leikkaava purenta.
Silmät: Mantelinmuotoiset, normaalisti silmäkuoppaan asettuneet ja meripihkan väriset. Pennuilla ja
nuorilla koirilla silmät voivat olla sinertävät (taivaansiniset). Ilme on älykäs. Silmäluomet ovat
tummat.
Korvat: Riippuvat, suhteellisen pitkät, silmien tason yläpuolelle kiinnittyneet, tyvestään paksut ja
kärjestään pyöristyneet.
KAULA: Keskipitkä, kuiva, poimuton, lihaksikas ja korkea-asentoinen.
RUNKO: Koira on hyvärakenteinen ja melko kookas.
Ylälinja: Selkä on suora, kaula ja pää korkea-asentoiset.
Säkä: Korostunut ja kauniisti selkälinjaan liittyvä.
Selkä: Vaakasuora, lihaksikas, kiinteä ja hyvin vähän takaosaa kohti laskeva.
Lantio: Leveä ja riittävän pitkä, ei takakorkea eikä luisu.
Rintakehä: Riittävän pitkä ja leveä, soikea ja suhteessa koko runkoon, kyynärpäiden tasolle ulottuva.
Kylkiluut ovat selvästi kaarevat ja eturinta hyvin kehittynyt.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa kohtalaisesti.

HÄNTÄ: Kohtalaisen vahva ja melko ylös kiinnittynyt; koiran ollessa rauhallinen häntä riippuu
alaspäin, työskentelevän koiran häntä on asennoltaan vaakasuora. Häntä on kauttaaltaan karvoittunut,
mutta ei harjamainen. Häntä typistetään puoleen pituudestaan. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat kauttaaltaan hyvin kehittyneet ja edestä sekä sivulta katsottuna
pystysuorat.
Lavat: Hyvin kehittyneet ja lihaksikkaat. Lapaluut ovat viistot. Lavan ja olkavarren välinen kulmaus
on 110°.
Kyynärpäät: Kulmaus on 135°.
Kyynärvarret: Pystysuorat; lihaksisto on kuiva ja erottuva.
Ranteet: Lähes pystysuorat.
Välikämmenet: Vahvat, melko lyhyet ja lähes pystysuorat.
Etukäpälät: Pyöreähköt; varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja selvästi kaareutuneet. Kynnet ja päkiät ovat
tummat. Kannukset tulee poistaa. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat sivulta katsottuna hyvin kulmautuneet ja takaa katsottuna
yhdensuuntaiset.
Reidet: Leveät ja lihaksikkaat, riittävän pitkät. Lantion ja reiden välinen kulmaus on 80 - 85°. Sääret:
Leveät ja lihaksikkaat, riittävän pitkät.
Polvet: Polvikulma on 125 - 130°.
Kintereet: Kulmaus on 125 - 135º.
Välijalat: Lähes pystysuorat.
Takakäpälät: Pyöreähköt; varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja selvästi kaareutuneet. Kynnet ja päkiät ovat
tummat. Kannukset tulee poistaa. (Huom. Suomessa typistyskielto.)
LIIKKEET: Tasapainoiset ja eloisat. Aukealla työskennellessään koira laukkaa.
NAHKA: Keskipaksu, joustava, poimuton ja väriltään harmaa.
KARVAPEITE
Karva: Aluskarva: lyhyttä ja tiheää; kesällä se tavallisesti irtoaa. Peitinkarva noin 4 cm pitkää,
karheaa, suoraa ja sileää. Kuonon alaosassa karva on pitempää ja pehmeämpää muodostaen viikset.
Silmien yläpuolella karva on korostuneempaa ja hieman harottavaa. Otsassa ja niskakyhmyssä karva
on lyhyttä ja karheaa, korvissa lyhyttä ja pehmeää. Häntä on kauttaaltaan karvoittunut.
Karkeakarvaisten rotujen jalostuksessa oikean karvanlaaduan saavuttaminen on vaikeaa. Kk
slovakianseisojissa on vaihtelua hyvästä karkeakarvaisesta hyvin villavaan karvaan.
Rotu on käyttökoiraksi kehitetty, joten karvan laadulla on huomattava merkitys koiran
käyttöominaisuuksiin. Villava pehmeä karva kuluu nopeasti varvikossa ja sängellä niin, että se ei
suojaa ihoa naarmuilta eikä koiraa kylmältä. Se myös kerää ahnaasti takiaisten pallomaisia
mykeröjä, joiden koukkujen irrottelu on koirille kivuliasta ja isännille tarpeettomasti aikaa vievää
puuhaa. Lumisessa maastossa pehmeä karva kerää paakkuja käpäliin, jolloin koiran liikkuminen
loppuu kunnes paakut on irrotettu. Suora, sileä riittävän kova ja karhea karva on asetettava etusijalle
jaettaessa korkeimpia palkintosijoja.
Väri: Pohjaväri on rusehtavan harmaa, jossa on vaihtelevan sävyisiä vivahteita ja siinä voi olla
valkoiset merkit raajoissa ja rinnassa. Väri voi myös olla harmaa suurin tai pienin laikuin. Myös
pienipilkkuisuus on sallittu.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus:

Urokset 62 - 68 cm
Nartut 57 - 64 cm

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen
vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
VAKAVAT VIRHEET:
• rotumääritelmään nähden liian suuri tai liian pieni koko
• liian vaalea, lähes valkoinen väri
• raskas yleisvaikutelma ilman jaloutta
• liian voimakas pää
• köyry selkä
• liian pitkät tai liian paksut korvat
• liian pitkä, silkkinen tai liian lyhyt karvapeite, viiksien puuttuminen
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• muu perusväri kuin rotumääritelmän kuvaama harmaa
• kaikki anatomiset virheet kuten ylä- ja alapurenta, sisään- tai ulospäin kiertyneet silmäluomet
(entropium tai ektropium), raajojen virheasennot
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan rodunomaisia
koiria.
KESKUSTELTAVIA KUVIA

Kuva: Craig Koshyg

Liian pitkä ja villava karva

Kuva: Klubu Slovenských hrubosrstých stavačov

Väärä rotutyyppi, mittasuhteiltaan neliö, takaluisu kallo,
takakulmaukset.

Vakava virhe: Liian vaalea väri, lähes
valkoinen.
Muuten näyttää sille, että koiralla on
hyvä pää, oikeat ylä- ja alalinjat,
karvakin

Kuva: Klubu Slovenských hrubosrstých stavačov

Kuva: Klubu Slovenských hrubosrstých stavačov

Koiralla hyvät ylä- ja alalinjat, runko saisi olla
syvempi. Hyvä pää, mutta koiran kokoon nähden
pienehkö. Epätasapainoiset kulmaukset, pitkähkö
sääri ja reisi. Olkavarren ja lavan tulisi olla
viistommat. Rungon mittasuhteet OK.

Kuva: Klubu Slovenských hrubosrstých stavačov

Riistan nosto ohjaajan luvalla.

Kuva: Marjo Nygård

Korkeuttaan lyhyempi, näyttää karkeakarvaiselta
saksanseisojalta ja vielä aika surkealta
sellaiseksikin. Korkearaajainen, liian avoimet
kulmaukset. Ei missään määrin muistuta kk
slovakianseisojaa. Ei tällaista yksilöä
jalostukseen.

Kuva: Marjaana Kinnunen

Pudotetun riistan nouto ohjaajan luvalla.

KIITOS KUN TUTUSTUIT ROTUUN!
KARKEAKARVAISEN SLOVAKIANSEISOJAN ROTUJÄRJESTÖ SUOMESSA ON
SAKSANSEISOJAKERHO RY
Kotisivut: saksanseisojakerho.fi

