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HUOM!
Italian KennelliiDo ENCI on vuonna 2013 hyväksynyt
cirneco dell’etnalle päivitetyn rotumääritelmän, joka on
juuDunut FCI:n portaisiin. Uuden rotumääritelmän
tulkintaohjeet ovat löytyneet helmikuusta 2015 lähSen jo
Italian Kennelliiton sivuilla:
hDp://www.enci.it/media/3084/interpretazione-e-commento-del-nuovo-standardmorfologico-13-2.pdf

Tämä koulutusmateriaali koskee kuitenkin 27.11.1989
laadiDua ja 3.11.1999 päiviteDyä rotumääritelmää.

YLEISVAIKUTELMA
¢

Alkukantaista tyyppiä oleva, tyylikäs ja hoikkalinjainen koira. Keskikokoinen,
vankka ja vahva, ei kömpelö. Muodoltaan hieman pitkälinjainen,
kevytrakenteinen ja rungoltaan neliömäinen. Hienolaatuinen karvapeite.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA
¢
¢
¢

Rungon pituus on sama kuin säkäkorkeus (neliömäinen).
Rintakehän syvyys on hieman pienempi kuin etäisyys maasta kyynärpäähän.
Kuonon pituus on alle puolet pään pituudesta (kallon pituuden suhde kuonon
pituuteen on 10 : 8, etusijalle asetetaan kuitenkin yksilöt, joiden kuono on yhtä
pitkä kuin kallo).

© Domenico Tricomi

KÄYTTÄYTYMINEN/LUONNE
¢

Rotumääritelmän kuvaus: Vaikeaan maastoon soveltuva metsästyskoira, jota käytetään
erityises9 villikanien metsästykseen. Hyvin temperamen<nen, sil9 lempeä ja
omistajaansa kiintyvä.

¢

Cirnecon tulee olla rohkea ja eloisa Slanteessa kuin Slanteessa. NäyDelyissä
harvakseltaan nähtävät arat cirnecot ovat yleensä nuoria, näyDelySlanteeseen
toDumaDomia koiria, muDa arkaa koiraa ei silS tulisi palkita korkeimmalla arvosanalla.

PÄÄ
Cirneco on koGmaassaan Italiassa ns. päärotu.
Päälle ja oikealle ilmeelle annetaan erityisen suuri
painotusarvo.
Oikeanlainen pää:
¢
¢
¢
¢
¢
¢

¢

¢

Pitkä pää, kapea kallo-osa ja pitkä kuono-osa
Kallo ja kuononselkä ovat lähes tai täysin
yhdensuuntaiset
Melko vähäinen otsapenger *)
Posket tasaiset, eivät korostuneet
Kevyt alaleuka
Pienehköt, soikeat silmät, mielellään samaa
sävyä turkin kanssa. Silmät eivät koskaan saa
olla ruskeat tai keltaiset.
Korvien pituus malSllinen - korkeintaan puolet
pään pituudesta
*) Englanninkielisessä ja suomenkielisessä
rotumääritelmässä on ikävä käännösvirhe:
alkuperäisessä italiankielisessä määritelmässä
otsapenkereen EI mainita olevan korostunut

Kaunis pää

PÄÄ, ILME, KORVAT – TYYPILLINEN ILME

Kuva © Elina Karlsson

PÄÄ, ILME, KORVAT – OIKEA PROFIILI JA MITTASUHTEET

PÄÄ
¢

KALLO-OSA: Pituussuunnassa soikea; kallo ja kuononselkä ovat
lähes tai täysin yhdensuuntaiset. Kallon ylälinja on niin niukasS
kaareva, eDä se vaikuDaa lähes tasaiselta; kallon leveys
poskikaarien kohdalla on korkeintaan puolet pään pituudesta.
Kulmakaaret eivät ole korostuneet, otsauurre on vain hieman
eroDuva. Niskan harjanne ja niskakyhmy ovat vain hieman
kehiDyneet.

¢

OTSAPENGER: Korostunut, muodostaa noin 140°:n kulman.

¢

KIRSU: Lähes suorakaiteen muotoinen ja melko suuri, väri vastaa
karvapeiDeen väriä (melko tumman kastanjanpunainen, vaalean
kastanjanpunainen tai lihanvärinen).

¢

KUONO-OSA: Pituudeltaan vähintään 80 % kallon pituudesta.
Keskikohdalta mitaDuna kuonon syvyys on vähintään puolet ja
leveys alle puolet sen pituudesta. Kuono on siten suippo ja
kuononselkä suora; alaleuka muodostaa kuonon alalinjan.

PÄÄ
¢

HUULET: Hienolaatuiset, ohuet ja Sukat, peiDävät juuri ja juuri alaleuan
hampaat. Suupielen limakalvo on tuskin havaiDava.

¢

LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ovat normaalisS kehiDyneet, eivät
silS vaikuta voimakkailta, alaleuka on kevyt ja leuan kärki tuskin
havaiDava. Etuhampaat ovat kohSsuorassa leukoihin nähden, suorassa
linjassa ja SiviisS yhdessä. Hampaat ovat hyvin kehiDyneet ja
täysilukuiset. Leikkaava purenta.

¢

POSKET: Tasaiset.

¢

SILMÄT: Melko pieniltä vaikuDavat, pään sivuilla sijaitsevat ja
muodoltaan soikeat. Silmien väri on okra, ei liian tumma, meripihka tai
jopa harmaa, ei koskaan ruskea eikä tumman pähkinänruskea. Ilme on
lempeä. Silmäluomien pigmenSn väri on sama kuin kirsun.

KORVAT
¢

Melko ylös ja lähelle*) toisiaan kiinniDyneet, pystyt, jäykät, eteenpäin
suuntautuneet ja kapeakärkisen kolmion muotoiset, typistämäDömät. Korvien
pituus on korkeintaan puolet pään pituudesta.
*)Käännösvirhe, vrt. Italian Kennelliiton (ENCI) italiankielinen rotumääritelmä: “Inserite ben in
alto e ravvicinate…” (suomennos: Hyvin ylös ja lähelle toisiaan kiinniFyneet…”)

Yläpuolella esimerkit hyvistä korvista

ONGELMAKOHTIA CIRNECON PÄÄSSÄ
¢

Pää:
¢
¢
¢
¢

Leveä kallo tai eroDuvat posket
Kokonaisuudessaan lyhyt pää tai lyhyt kuono-osa
Kyömy kuononselkä (hylkäävä virhe)
SelkeäsS ei-yhdensuuntaiset pään linjat

¢

Silmät:
¢ Liian suuret tai pyöreät silmät
¢ Keltaiset tai ruskeat silmät ovat virhe. Huom: cirnecon silmien väri tummenee iän
myötä, veteraani-ikäisellä koiralla voi olla tummemmat silmät.

¢

Korvat:
¢ Liian suuret korvat. Cirnecon korvien eivät kuulu olla ”mitä suuremmat, sen
paremmat”.
¢ Haja-asentoiset tai sivullekiinniDyneet korvat
¢ Vääränmuotoiset korvat (yleisesS nähtävät ns. purjeenmuotoiset korvat eivät ole
ideaali).
¢ Liian ohuet korvat, joissa taiteDa -> korvan ruston tulee olla vahva ja suora, eikä
rustossa tule olla taiteDa.

PÄÄ JA ILME – ONGELMAKOHTIA, KORVIEN MUOTO JA
ASENTO

Virhe:
Haja-asentoiset ja liian
sivuille kiinniFyneet korvat

Virhe:
Haja-asentoiset ja
pehmeärustoiset korvat
Korvien kiinnityskohta hyvä.

Ei ideaali:
Muodoltaan vääränmalliset,
ns. purjeenmuotoiset korvat
Korvien kiinnityskohta hyvä.

PÄÄ JA ILME – ONGELMAKOHTIA, SILMIEN VÄRI

Vasemmalla oikeanväriset, turkin väriin sointuvat silmät. Keskellä liian tummat silmät (virhe) ja
oikealla liian keltaiset silmät (virhe), jotka turkinväriltään vaalealla koiralla voivat helposS jäädä
huomaamaDa.

KAULA
¢

KAULA: Kaulan ylälinja on selväsS kaareva. Kaula on yhtä pitkä kuin
pää, muistuDaa muodoltaan katkaistua karSota; lihakset ovat
etenkin kaulan kaaressa eroDuvat. Iho on ohut, Sukka ja Sivis; ei
löysää kaulanahkaa.

RAKENNE
In a nutshell

¢

Suora selkä ja lanneosa
LanSo muihin rotuihin verraDuna
jyrkkä (45 °)
Häntä kiinniDynyt alas
Rintakehä melko syvä ja kuroutuu
tasaisesS ylöspäin
Tasapainoiset kulmaukset, muDa
etuosan kulmaukset niukemmat
Ryhdikäs kaula

¢

Pitkä, leveä reisi

¢
¢

¢
¢

¢

TASAPAINOINEN RAKENNE

NarDu (2,5 v)
Tasapainoinen rakenne,
miDasuhteet ja
kulmaukset.
Erinomainen tyyppi.

TASAPAINOINEN RAKENNE

NarDu (5 v)
Tasapainoinen
neliömäinen rakenne,
hyvä ylä- ja alalinja,
erinomaiset miDasuhteet.

TASAPAINOINEN RAKENNE

Uros (5,5 v)
Tasapainoinen rakenne,
erinomaiset miDasuhteet,
hyvä ylä- ja alalinja.

RAAJOJEN JA PÄÄN KULMAT

RAKENNE - YLÄLINJA
¢

YLÄLINJA: Suora, säästä kauniisS lanSota kohS laskeva.

¢

SÄKÄ: Selkälinjaa korkeammalla, kapea johtuen lähekkäin olevista lapojen kärjistä,
tasapainoisesS ja sulavasS kaulaan liiDyvä.

¢

SELKÄ: Selän ylälinja on suora, lihakset ovat kohtuullisesS kehiDyneet, rintakehän
pituus on noin kolminkertainen lanteeseen verraDuna.

¢

LANNE: Pituudeltaan noin viidennes säkäkorkeudesta, leveys on lähes sama kuin
pituus. Lihakset ovat lyhyet ja hieman eroDuvat, silS kiinteät.

¢

LANTIO: LanSon ylälinja on melko tasainen, viistous on noin 45°. LanSo on kuiva,
kiinteä, viisto ja pituudeltaan lähes kolmannes säkäkorkeudesta; leveys on lähes
puolet pituudesta. LanSon lihakset eivät ole eroDuvat.

¢

HÄNTÄ: Alas kiinniDynyt, melko paksu, melko pitkä, sileäkarvainen ja kauDaaltaan
saman paksuinen; uloDuu kinnernivelen korkeudelle tai hieman alemmaksi.
Rauhallisen koiran häntä on sapelinmuotoinen, innostuneella se nousee selän
päälle trumpeSn muotoisena.

RINTAKEHÄ JA ALALINJA
¢

RINTAKEHÄ: Pituudeltaan hieman yli puolet säkäkorkeudesta
(n. 57%) ja leveydeltään (leveimmästä kohdasta mitaDuna)
hieman alle kolmannes säkäkorkeudesta. UloDuu
kyynärpäiden korkeudelle tai hieman niiden yläpuolelle, ei
koskaan niiden alapuolelle. Kylkiluut ovat vain hieman
kaarevat, rintakehä ei kuitenkaan ole koskaan liDeä.
Rinnanympärys on noin 1/8 suurempi kuin säkäkorkeus, joten
rintakehä on melko kapea.

¢

ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva nousee tasaisesS ja sulavasS.
Vatsa on kuiva ja kuroutunut. Kupeet ovat lanteen pituiset.

RAAJAT JA ETUOSA
ETURAAJAT
¢

YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat
ja yhdensuuntaiset. Sivulta katsoDuna
olkanivelestä vedeDy pystysuora viiva
koskeDaa varpaiden kärkeä. Kyynärpäästä
vedeDy pystysuora viiva jakaa
kyynärvarren ja ranteen kahteen lähes
yhtä suureen osaan ja pääDyy puoleen
väliin välikämmentä. Edestä katsoDuna
olkanivelen kauDa vedeDy suureen osaan.
Eturaajan korkeus maasta kyynärpäähän
mitaDuna on hieman yli puolet
säkäkorkeudesta.

ETUOSA
¢

LAVAT: Pituudeltaan noin kolmannes säkäkorkeudesta ja viistoudeltaan 55° vaakatasosta.
Lapojen kärjet ovat lähellä toisiaan. Lapaluun ja olkavarren välinen kulma on noin 115 - 120°.

¢

OLKAVARRET: Pituudeltaan puolet eturaajan pituudesta mitaDuna maasta kyynärpäähän, lähes
tai täysin yhdensuuntaiset rungon keskiviivan kanssa ja hieman viistot. Lihakset ovat selväsS
eroDuvat.

¢

KYYNÄRPÄÄT: SijoiDuneet rintalastan tasolle tai hieman sen alapuolelle, yhdensuuntaiset
rungon keskiviivan kanssa. Olkaluun ja värinäluun välinen kulma on noin 150°.

¢

KYYNÄRVARRET: Pituudeltaan kolmannes säkäkorkeudesta, suorat ja yhdensuuntaiset. Kyynärja värinäluun välinen uurre on selväsS eroDuva. Luusto on kevyt, muDa luja.

¢

RANTEET: Jatkavat kyynärvarren suoraa linjaa; herneluu on selväsS eroDuva.

¢

VÄLIKÄMMENET: Pituudeltaan vähintään 1/6 eturaajan korkeudesta maasta kyynärpäähän
mitaDuna, ranneDa leveämmät, liDeät, kuivat ja hieman viistot. Luusto on liDeä ja kuiva.

TAKAOSA
TAKARAAJAT
¢

YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat
suorat ja yhdensuuntaiset. Sivulta
katsoDuna istuinluun kärjestä vedeDy
pystysuora linja koskeDaa tai lähes
koskeDaa varpaidenkärkeä. Takaa
katsoDuna istuinluun kärjestä vedeDy
pystysuora linja jakaa kintereen,
välijalan ja käpälän kahteen yhtä
suureen osaan. Takaraajan pituus on
noin 93% säkäkorkeudesta.

TAKAOSA
¢

REIDET: Pitkät, leveät ja pituudeltaan kolmannes säkäkorkeudesta. Lihakset ovat
liDeät, pakaran takaosa on hieman kaareva. Reiden leveys on 3/4 sen pituudesta.
LanSon ja reiden välinen kulmaus on noin 115°.

¢

POLVET: Sijaitsevat pakarasta maahan vedetyllä pystysuoralla linjalla. Reiden ja
säären välinen kulma on noin 120°.

¢

SÄÄRET: Hieman reiDä lyhyemmät ja viistoudeltaan 55°. Lihakset ovat kuivat ja hyvin
selväsS eroDuvat. Luusto on kevyt. Akillesjänteen suuntainen uurre on selväsS
eroDuva.

¢

KINTEREET: Etäisyys päkiästä kintereen kärkeen on korkeintaan 27%
säkäkorkeudesta. Kintereen ulkosivu on leveä. Säären ja kintereen välinen kulmaus
on noin 135°.

¢

VÄLIJALAT: Pituudeltaan kolmannes eturaajan pituudesta maasta kyynärpäähän
mitaDuna, sylinterin muotoiset ja pystyasentoiset. Ei kannuksia.

YLEISIÄ ONGELMIA RAKENTEESSA
¢

Ylälinja:






Alalinja


¢

Liioitellun kuroutunut alalinja

Etuosat:







¢

kaareva selkä
kaareva lanneosa, pitkä lanneosa
liian lyhyt tai liioitellun jyrkkä lanSo

liian avoin kulmaus lavan ja olkavarren välillä
liian suora olkavarsi
ns. tyhjät ja kapeat etuosat
ulkonevat kyynärpäät
ulospäin kääntyvät ranteet
liian suorat tai liian taipuneet välikämmenet

Takaosat:


liian suorat takakulmaukset (liian lyhyt reisi- ja/tai sääriosa)



Takakorkeus joko seistessä tai liikkeissä



Ei polvi- tai kinnerkulmaa

YLEISIÄ ONGELMIA RAKENTEESSA

Uros (2 v)
EriDäin suorat etuosan
kulmaukset. Liian kuroutunut
alalinja, tyhjä eturinta.

YLEISIÄ ONGELMIA RAKENTEESSA

Uros (5 v)
Ylälinja ei ole
rodunmukainen.

YLEISIÄ ONGELMIA RAKENTEESSA

Uros (2 v)
EriDäin suorat
takakulmaukset.
Hieman liioitellun
lyhyt runko.

YLEISIÄ ONGELMIA RAKENTEESSA

NarDu (lähes 2 v)
Liioitellun jyrkkä lanSo. Liian suorat
takakulmaukset. Lanne
korkeammalla kuin säkä (sä’än tulisi
eroDua).

YLEISIÄ ONGELMIA RAKENTEESSA

Uros (3 v)
EriDäin ulkonevat
kyynärpäät ja suorat
takakulmaukset

KÄPÄLÄT

¢

Eturaajat:
Soikeat ns. jäniksenkäpälät.
Varpaat ovat kaareutuneet ja
SiviisS yhdessä. Kynnet ovat
vahvat ja kaarevat, väriltään
ruskeat tai rusehtavan
lihanväriset, eivät koskaan
mustat. Päkiät ovat kestävät ja
kynsien väriset.
Takaraajat:

¢

Kuten etukäpälät, muDa
hieman vähemmän soikeat.

LIIKKEET
¢

Laukka, ajoiFain ravi.

LIIKKEET

Hyvät, tyypilliset ja vaivaDomat liikkeet.
Voisi kantaa kaulansa ryhdikkäämmin.

Liikkuu takakorkeasS, takana ei voimaa.

Hyvät liikkeet ja ryhS, muDa häntä on kanneDu liian alhaalla

Liikkuu pää alhaalla, nostelee etujalkojaan ja astuu takaa risSin.

TURKKI JA VÄRI
¢

¢

¢

NAHKA: KauDaaltaan ohut, SiviisS nahanalaisten kudosten
myötäinen ja väriltään karvapeiDeen värin mukainen. Limakalvojen
ja kirsun väri on kuvaDu kohdassa kirsu; ne eivät koskaan saa olla
mustaläikkäiset eivätkä pigmenSDömät.
KARVAPEITE
KARVA: Päässä, korvissa ja raajoissa sileää, rungossa ja hännässä
keskipitkää (n. 3 cm), silS sileää ja pinnanmyötäistä. Karva on
suoraa ja jäykkää kuten hevosen karva.
VÄRI: Eriasteisen syvä yksivärinen kellanruskea tai haalistunut,
kuten isabella, soopeli jne. Kellanruskea, jossa vaihtelevan kokoisia
valkoisia alueita (piirto päässä, rintamerkki, käpälät, hännänpää ja
vatsa; valkoinen kaulus ei ole toivoDava). Yksivärinen valkoinen ja
valkoinen oranssein läiskin sallitaan. Kellanruskea väri, jossa on
hieman vaaleampia tai tummempia karvoja, hyväksytään.

TURKKI JA VÄRI
Nykycirnecolla karva ei
käytännössä ole koskaan
pituudeltaan 3 cm.
¢ 95 % cirnecoiden karvan pituus
on 0,5 – 1,5 cm. Hännässä,
reisikarvoissa tai niskassa saaDaa
kasvaa parisenisiä karvoja.
¢ Ongelmana karvaDomat alueet
korvien takana, ohimossa,
kaulassa, rinnassa -> tulee
mainita arvostelussa
¢ Vatsa vähäkarvainen lähes
kaikilla yksilöillä.
¢

Kuvan koiralla ihanteellinen
turkki

TURKKI JA VÄRI

Valkoiset merkit ovat salliDuja. Täysin
rotumääritelmän mukainen väri

Rotumääritelmän mukaiset värit
(sävyt)

VÄRI
¢

¢

¢

¢

¢

Cirnecoissa ei juuri tarvitse kiinniDää turkin väriin huomiota – koirat
ovat lähes poikkeukseDa oikean värisiä.
Ainoastaan liian tummat (irlanninseDerin väriset) yksilöt eivät ole
salliDuja – ovat harvinaisia, vaikka joskus niitäkin syntyy.
Valkoista voi ja saa rotumääritelmän mukaan esiintyä kuonossa,
otsassa, kaulassa, rinnassa, vatsassa, hännänpäässä ja tassuissa.
Valkoinen kaulus ei ole toivoDava (harvinainen). Täysivalkoisia tai
turkiltaan valkovoiDoisia cirnecoita ei ole esiintynyt useaan
kymmeneen vuoteen.
Cirnecot voivat harmaantua hyvin aikaisin, ei ole tavatonta, eDä
koiralla on jo 5-6-vuoSaana harmaata naamassa ja 8-9 –vuoSaana
harmaata kropassa.
Huomiota kannaDaa kiinniDää pigmenSn väriin (eDei kirsu ole liian
tumma – HUOM! nartuilla hormonit, mm. valeraskaus, saaDavat
tummentaa kirsun) ja siihen, eDä silmien väri sointuu turkkiin.
Kynnet eivät saa koskaan olla mustat eikä koiralla saa olla ruskeita
tai musSa karvoja.

KOKO JA PAINO
¢

SÄKÄKORKEUS
urokset 46 – 50 cm, 52 cm sallitaan
nartut 42 – 46 cm, 50 cm sallitaan

¢

PAINO:
urokset 10 – 12 kg
nartut 8 – 10 kg

VIRHEET
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteuteFuna
virheen vakavuuteen.

¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢
¢

¢
¢
¢

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
nouseva kallon ylälinja
kyömy kuononselkä
korostunut ylä- tai alapurenta
herasilmä
täysin riippuvat tai lepakonkorvat
selän päälle kiertynyt häntä
mustat kynnet tai päkiät
vähäinenkin musta pigmen<
yksivärinen ruskea tai maksanruskea väri, mustat tai
ruskeat läiskät, mus9en tai ruskeiden
karvojenesiintyminen, juovikas karvapeite
mustat limakalvot
täydellinen pigmen9n puuFuminen
rotumääritelmän salliman säkäkorkeuden ylitys tai
alitus yli 2 cm:llä*

¢

¢

*Italian Kennelliiton (ENCI)
alkuperäisessä italiankielisessä
rotumääritelmässä lukee
hylkäävien virheiden kohdalla
”Altezza inferiore ai due
cen9metri rispeFo al minimo
previsto o superiore ai 52 cm nei
maschi ed ai 50 nelle femmine.”
(”rotumääritelmän salliman
säkäkorkeuden ylitys tai alitus
yli kahdella cm:llä ja yli 52 cm
uroksilla ja 50 cm nartuilla”)

CIRNECO DELL’ETNA VS FAARAOKOIRA
-

Cirnecon runko neliömäinen, faaraokoiralla suorakulman mallinen
Cirnecon luusto aavistuksen kevyempi kuin faaraokoiralla
Cirnecolla raajojen kulmaukset aavistuksen vaaSmaDomammat kuin faaraokoiralla
Cirnecon liikkeet eivät niin pitkät ja näyDävät kuin faaraokoiralla, muDa uloDuvuuDa on löydyDävä
cirneconkin liikkeistä
Cirnecon lanSo on jyrkkä, kun taas faaraokoiralla tulee olla suorahko lanSo
Cirnecon häntä on sijoiDunut alas (faaraokoiralla ylemmäs)
Cirnecon pää kevyempi kuin faaraokoiralla, ilme erilainen (cirnecon ilme lempeä ja älykäs, silmät eivät
niin syvälle sijoiDuneet kuin faaraokoiralla)
Cirnecon korvat ovat sijoiDuneet korkeammalle kuin faaraokoiran korvat
Cirnecon korvat ovat pienemmät kuin faaraokoiralla
Cirnecon alaleuka kevyempi kuin faaraokoiralla

