ESPANJANVESIKOIRA (Perro de agua español) Rotumääritelmän tulkintaohje
Maija Heinilä

ALKUPERÄMAA
Espanja.
KÄYTTÖTARKOITUS
Paimen- ja metsästyskoira sekä kalastajan apuri.
LYHYT HISTORIAOSUUS
Espanjanvesikoiria on ollut Pyreneitten niemimaalla jo muinaisista ajoista
lähtien. Niiden alkuperä on sama kuin vanhan barbet’in. Eniten niitä on
Andalusiassa, missä niitä käytetään paimenkoirina. Siellä ne on vuosisatojen
ajan tunnettu “turkkilaisina koirina”. Niiden erityispiirteet, etenkin
karvapeitteen laatu, sopivat rämealueiden kosteuden ja kuivuuden vaihteluihin.
Siksi espanjanvesikoirat soveltuvat erinomaisesti noiden alueiden
paimenkoiriksi sekä vesilinnunmetsästäjien ja kalastajien apulaisiksi.

1639 Bartholomeus van der Heis. Vesikoiran tyyppinen koira kuvattuna jo 300 vuotta sitten.

YLEISVAIKUTELMA
Karkearakenteinen, sopusuhtainen (keskikokoinen), pitkäkalloinen ja melko
pitkälinjainen . Ääriviivat ovat tasapainoiset ja ulkonäkö miellyttävä.
Voimakasrakenteinen, lihakset ovat jatkuvan liikunnan ansiosta hyvin
kehittyneet. Sivukuva on suoralinjainen. Näkö-, kuulo- ja hajuaisti ovat hyvin
kehittyneet.
Tulkinta:
Espanjanvesikoira on vanha rotu, mutta järjestelmällinen työ rodun yhtenäistämiseksi
useista alkuperäisistä tyypeistä on aloitettu vasta äskettäin. Rotumääritelmä jättää
yhä paljon tulkinnanvaraa rodun yksityiskohtien osalta, mikä vaikeuttaa
ulkomuototuomarin työtä.
Tämän rodun arvosteleminen edellyttää tuomarilta erittäin hyvää koirasilmää. Sen
lisäksi että rodussa esiintyy useita eri värejä, kokoerot ovat suuria ja pään muoto
vaihtelee, myös karvan pituus vaihtelee kolmesta senttimetristä täyspitkään
nyörittyneeseen turkkiin. Tuomarin on ehdottomasti käytettävä käsiään
arvostellessaan tätä rotua ja pidettävä mielessään keskeiset lähtökohdat: oikeat
mittasuhteet, kokonaisuuden tasapainoisuus ja eri osien keskinäinen yhteensopivuus
sekä oikea luuston vahvuus: liikunnallinen, mutta silti vahva. Voimakas, vaakasuora

ylälinja on yksi tämän rodun tunnusmerkeistä. Oikea anatomia saa aikaan oikeat
liikkeet.
Rodun ymmärtäminen lähtee liikkeelle sen alkuperäisestä käyttötarkoituksesta, jonka
pohjalta rotumääritelmästä puuttuvia yksityiskohtia tulee tarkastella. Kyseessä on
ennen kaikkea energinen, liikunnallinen ja monikäyttöinen rotu. Sen luusto on
vahvempi ja runko pidempi (9:8) kuin serkkunsa lagotto romagnolon. Vaikka koira
antaa energisen ja vahvan vaikutelman, se ei saa koskaan vaikuttaa raskaalta tai
veltolta.
Rotu täytyy säilyttää karkearakenteisena – sellaisena, kuin maatilalla toimivan
työkoiran tulee olla. Minkäänlainen turkin liiallinen leikkaaminen (muotoilu) ei ole
missään nimessä suotavaa.
.
Koiran tyypin, ilmeen ja liikkeen tulisi aina ilmentää rodun vallatonta ja energistä
luonnetta.
Tämän työkoiran on kyettävä väsymättä suoriutumaan tehtävistään koko pitkän
ikänsä ajan. Siksi oikea ja tasapainoinen rakenne on äärimmäisen tärkeä.
Sellaiset adjektiivit kuin “elegantti”, “siro”, “lumoava”, “massiivinen” tai “raskas” eivät
kuvaa oikeaa rotutyyppiä. ”Vankka”, ”voimakasrakenteinen” ja “vahva” ovat sopivia
ilmaisuja kuvaamaan rodun luustoa, yleisvaikutelmaa ja rakennetta.
Espanjanvesikoiran rakenteessa ei mikään ruumiinosa ole liioiteltu ja kaikki osat
sopivat toisiinsa muodostaen harmonisen, tasapainoisen ja sopusuhtaisen
kokonaisuuden. Nartut ja urokset ovat ulkomuodoltaan selvästi erotettavissa
toisistaan (esim. pään koko ja sukupuolileima sekä luusto).

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA
- Rungon pituuden suhde säkäkorkeuteen on 9 : 8
- Rinnan syvyyden suhde säkäkorkeuteen on 4 : 8
- Kuonon pituuden suhde kallon pituuteen on 2 : 3

Kuva: Lisa Harper

Tulkinta: Espanjanvesikoira on hieman korkeuttaan pidempi, rakenne soveltuu
ihanteellisesti koiran tehtäviin. Rungon 9:8 ja 50/50 -mittasuhteiden ansiosta koira
pystyy hypähtämään nopeasti sivulle tai taakse, mikä on tärkeä taito
paimennettaessa eläimiä, jotka saattavat puolustautua (pässejä, vuohia, sikoja,
nautakarjaa).
Pituuden mittaaminen: mittaa pituus rintalastan kärjestä istuinluun kärkeen. Jaa tämä
luku yhdeksällä. Vähennä kokonaispituudesta yksi yhdeksäsosa. Tuloksena on
koiran toivottu korkeus, jotta se olisi mittasuhteiltaan 9:8. Tulet huomaamaan, että
useimmat koirat ovat rungoltaan liian pitkiä.
On tärkeää, että rungon pituus muodostuu pitkästä rintakehästä, ei pitkästä
lanneosasta.
Espanjanvesikoirat ovat monesti liian pitkärunkoisia. Hyvin usein tämä pituus johtuu
pitkästä lanteesta, minkä takia selkä on sekä seistessä että liikkeessä hieman köyry.

Tämä on yksi rodun yleisimmistä virheistä. Usein liian pitkälanteisilla koirilla on myös
liian kohoava vatsalinja.
Monet espanjanvesikoirat ovat myös liian matalaraajaisia – muista, että
rinnansyvyyden ja raajapituuden välinen suhde on 50/50! Huom: älä anna rinnan
alla olevan turkin hämätä.
Mittasuhteiltaan neliöt koirat eivät myöskään ole toivottuja, mutta ne eivät ole yleisiä.

Hyvin tyypikäs espanjanvesikoira lyhyessä turkissa. Huomaa voimakas, vaakasuora ylälinja,
mittasuhteet, hieman kohoava alalinja, kulmaukset sekä pään yhdensuuntaiset linjat. Hännänkiinnitys
voisi olla aavistuksen matalampi.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE
Uskollinen, tottelevainen, iloinen, uuttera, rohkea ja tasapainoinen.
Erinomaisesta ymmärtämiskyvystä johtuen erittäin oppivainen. Sopeutuu
kaikkiin tilanteisiin ja olosuhteisiin.
Tulkinta: Rotu on alun perin kehitetty työskentelemään yhteistyössä omistajansa
kanssa pystyäkseen suoriutumaan tehtävistään. Se on edelleen tunnettu
energisyydestään, koulutettavuudestaan sekä halustaan työskennellä ihmisten
kanssa. Tämä aktiivinen rotu on uskollinen omistajilleen ja tutuille ihmisille.
Espanjanvesikoira ei saisi koskaan olla arka tai pelokas, eikä toisaalta myöskään
aggressiivinen. Pidättyväisyyttä ja arkuutta ei saa koskaan sekoittaa toisiinsa.
Jonkinasteinen pidättyväisyys vieraita kohtaan on rodulle tyypillistä, mutta koiran
tulee silti olla itsevarma ja hyvähermoinen niin ettei se väistä tai uhkaa tuomarin
käsitellessä sitä. Luonne on tärkeä osa ”tyyppiä” ja se tulee ottaa huomioon
arvioitaessa koiran ”tyyppiä” ja laatua!

Espanjanvesikoiran ei tarvitse osoittaa kiinnostusta tuomaria kohtaan, mutta sen
tulee tutkittaessa seistä rauhallisesti ilman, että esittäjän tarvitsee pakottaa sitä
seisomaan. Jos tuomari ei pysty tutkimaan koiraa ilman että esittäjä fyysisesti pitää
koiraa seisomassa, ei laatuarvostelu saisi koskaan olla korkeampi kuin erittäin hyvä
(EH).
Huom: monet koirat esitetään pitkässä turkissa, niin että silmien edessä oleva karva
peittää näkyvyyttä. Tuomarin on lähestyttävä koiraa ystävällisen itsevarmasti ja
mielellään tervehditävä ensin omistajaa. Espanjanvesikoira on herkkä rotu, joka
rekisteröi ympärillään olevien ihmisten kaikki tunnetilat. Jos tuomari on epävarma ja
pelokas tai toisaalta tarpeettoman kovaotteinen, on mahdollista, että koira reagoi
jollain negatiivisella tavalla.

Junioriluokassa näkee melko usein hieman epävarmoja yksilöitä; tässä ikävaiheessa
hormonit usein vaikuttavat koiraan ja tällainen käytös on usein ohimenevää. Koska
tällainen epävarmuus ei ole rodussa toivottavaa, on otettava huomioon, että mikäli
tuomari pystyy vaikeuksitta tutkimaan koiran kauttaaltaan, hän voi tässä luokassa
osoittaa hieman ymmärrystä. Mikäli tämä epävarmuus kuitenkin jatkuu vielä
vanhemmissa luokissa, se on katsottava virheeksi ja mainittava arvostelussa.
Pystyäkseen kohtaamaan kaikki tilanteet itsevarmasti espanjanvesikoiran pennut
tarvitsevat kasvuaikanaan perusteellisen sosiaalistamisen. Pentuluokan arvosteluun
on syytä käyttää runsaasti aikaa, niin että kokemus on sekä pennulle että sen
omistajalle miellyttävä.
Toisinaan urokset käyttäytyvät aggressiivisesti muita uroksia kohtaan. Sitä ei pidä
hyväksyä. Vaikka kehässä tapaa onneksi harvoin aggressiivisia espanjanvesikoiria,
arat ja pelokkaat yksilöt ovat melko yleisiä. Tämä on vakava virhe, jonka tulisi –
selvissä tapauksissa – johtaa hylkäämiseen. Kokemus on osoittanut, että arkuus ja
pelokkuus ovat kumpikin selkeästi periytyviä ominaisuuksia.
Yksi rodun haasteista on saada siitä helpommin lähestyttävä, itsevarmempi ja
joustavampi vieraita ihmisiä ja uusia tilanteita kohtaan. Tässä tarvitsemme
tuomareiden apua: koiran käyttäytyminen tulisi aina mainita arvostelussa eikä
korkeimpia laatupalkintoja pidä antaa koiralle, jolla on toivottua huonompi luonne.

PÄÄ
Voimakas ja asennoltaan ryhdikäs.
KALLO-OSA:
Kallo: Tasainen; niskakyhmy on vain hieman havaittavissa. Kallon ja kuonon
ylälinjat ovat yhdensuuntaiset.
Otsapenger: Loiva, vain hieman erottuva.
KUONO-OSA: Kuononselkä on sivulta katsottuna suora.
Kirsu: Sieraimet ovat selväpiirteiset. Kirsu on saman värinen tai hieman
tummempi kuin karvapeitteen tummin sävy.
Huulet: Tiiviit; suupielet ovat selväpiirteiset. Hampaat: Hyvin muodostuneet ja
väriltään valkoiset; kulmahampaat ovat hyvin kehittyneet.
Tulkinta: rotua ei oikein voi kutsua “pääroduksi”, koska hyväksyttävässä pään
tyypissä esiintyy yhä huomattavasti vaihtelua. Kallon ja kuonon mittasuhteet ja
vahvuus ovat tärkeitä tekijöitä. Rodun yhtenäistämiseksi on tehty töitä vasta
suhteellisen vähän aikaa, mikä näkyy kehässä hyvin kirjavana valikoimana pään
tyyppejä – ja monet niistä mahtuvat rotumääritelmän asettamiin rajoihin.
Turkin pituus on tuomarille haasteellinen – on välttämätöntä tunnustella koirien päät
käsin.
Pään koko on suhteessa rungon kokoon – se ei saa olla liian pieni mutta ei
myöskään kooltaan hallitseva. Kuono on selvästi lyhyempi kuin kallo (2/3). Kuono
on silmien alta täyteläinen. Päälaen tulisi olla suhteellisen tasainen ja reunoiltaan
pehmeästi pyöristynyt. Kallon ja kuononselän linjojen tulee olla yhdensuuntaiset.

Kokonaisvaikutelmaltaan pään ja ilmeen on oltava kallon ja kuonon koon osalta
esteettisesti miellyttävä ja sopusointuinen, ilmeen tulee olla valpas.
Koirilla, joiden rinta ja lantio ovat kapeat, on varsin usein myös kapea pää ja kuono.
Pään tulee olla vahva.
Otsapenger ei saa olla liian jyrkkä, mutta ei toisaalta myöskään liian litteä.
Vinoasentoiset silmät ja voimakkaan otsapenkereen puuttuminen ovat paimenkoirille
tyypillisiä ominaisuuksia, sillä ne ehkäisevät loukkaantumisia eläimen potkaistessa.
Korostuneeseen otsapenkereeseen potku kohdistuisi täydellä voimalla, mikä
murskaisi kallon.
Yleinen virhe: liian kapea ja/tai pitkä kuono.
Hampaat: Epäsäännöllinen saksipurenta tai tasapurenta, samoin kuin
hammaspuutokset on mainittava arvostelussa. Pennuilla ja nuorilla koirilla on usein
hieman heikko alaleuka, jolloin alakulmahampailla ei ole riittävästi tilaa sivuuttaa
yläleukaa. Tämä ongelma korjaantuu tavallisesti itsekseen. Pentuluokissa on
muistettava neuvoa omistajaa pitämään tätä ongelmaa silmällä, mutta mikäli virhe
esiintyy vielä yli vuoden vanhalla koiralla, siitä tulee ankarasti rangaista ongelman
vakavuusasteen mukaisesti. Viime kädessä kyseessä on hylkäävä virhe, sillä se
vaikuttaa koiran hyvinvointiin.
Espanjanvesikoirilla on tavallisesti täysi ja säännöllinen hampaisto.
Hammaspuutoksista on mainittava arvostelussa. Puuttuvat hampaat eivät ole
rodussa ongelma – haluamme, että tilanne säilyy tällaisena. Ei ole mitenkään
harvinaista, että koiralta puuttuu hammas leikin tai työn seurauksena.
FCI:n suositus: Puuttuvat P1 ja M3 on tieteellisesti osoitettu tiettävästi ei-periytyväksi
muunteluksi, eikä sitä tule enää tulkita hylkääväksi virheeksi missään rodussa.
Huulet: Tyypillinen espanjanvesikoira ei kuolaa. Se on kuivasuinen; voimakas
huulipoimu ja löysinä roikkuvat huulet ovat virhe.
HUOM: Vaikka pään ja ilmeen merkitystä ei pidä liioitella suhteessa muihin rakenteen
osiin, valiotasoisella espanjanvesikoiralla tulee olla myös rodulle ja sukupuolelle
tyypillinen ilme.

Silmät: Hieman vinoasentoiset, hyvin ilmeikkäät, väriltään pähkinänruskeasta
kastanjanruskeaan karvapeitteen väristä riippuen. Sidekalvo ei ole näkyvissä.
Korvat: Keskikorkealle kiinnittyneet, kolmionmuotoiset ja riippuvat.
Tulkinta: Silmien värin sekä luomen ja huulien reunan pigmentin tulee olla turkin
geneettisen värin mukainen. Valkoisten, ruskeiden ja valkoruskeiden koirien
pigmentti voi olla hyvinkin vaalea, mutta vaikka silmien hyväksyttävien värisävyjen
kirjo on laaja, häiritsevän keltaiset silmät eivät ole toivottavat.
Silmien tulee ilmentää rodun energistä ja valpasta luonnetta.
Korvien tulee olla kiinnittyneet keskikorkealle, ei yhtä korkealle kuin lagotto
romagnololla. Korvat ovat keskikokoiset.

KAULA
Lyhyt, lihaksikas ja kauniisti lapoihin liittyvä. Ei löysää kaulanahkaa.
Tulkinta: Rotumääritelmän mukaan kaulan tulisi olla lyhyt, millä viitataan yksittäisten
nikamien pituuteen. Kaulan tulee olla vahva. Tavoitteena ei kuitenkaan ole
bulldoggityyppinen kaula – pikemminkin myös kaulan osalta halutaan välttää liiallisen
“eleganttia ulkomuotoa”.
Monilla optisesti lyhytkaulaisilla koirilla on virheellisen pysty lapaluu ja/tai liian
etuasentoinen lapa (ja siten riittämätön eturinta).

RUNKO: Vankka.
Ylälinja: Suora.
Säkä: Hieman erottuva.
Selkä: Suora ja vahva.
Lantio: Hieman viisto.
Rintakehä: Leveä ja syvä. Kylkiluut ovat selvästi kaareutuneet. Rintakehä on
tilava, siten hengitys on tehokasta.
Alalinja ja vatsa: Vatsalinja on hieman kohoava.
Tulkinta: Espanjanvesikoira tulee esittää tiiviissä ja lihaksikkaassa kunnossa. Heikko
ylälinja johtuu usein joko heikosta lihaskunnosta tai pitkästä lanteesta. Myös
etuasentoinen lapa (ja pysty lapaluu) vaikuttavat tähän ongelmaan. Vahva, voimakas
ja vaakasuora ylälinja on yksi rodun tunnusmerkeistä.
Runko on vankka ja vahva – Atlantin voimakkaat aallot edellyttävät tuossa
ympäristössä työskenteleviltä koirilta vankkaa ja vahvaa luustoa.
Huom: espanjanvesikoiran turkki leikataan usein taidokkaasti niin, että ylälinja
vaikuttaa suoralta ja vahvalta – jälleen yksi syy, miksi tuomarin on tutkittava ylälinjan
ääriviivat käsin tunnustelemalla.
Lanne ei saa olla liian pitkä – pitkä lanne ilmenee heikkona voiman siirtymisenä
takaosasta eteen. Tämä näkyy selvästi sivuliikkeitä arvioitaessa lanneosan liiallisena
kuperuutena. Lanneosan on oltava vahva, jotta koira pystyy suoriutumaan suurta
kestävyyttä ja rasitusta vaativista tehtävistä.

Rodulle tyypillinen lantio on hieman pyöristynyt ja suhteellisen pitkä. Sen on oltava
tarpeeksi leveä, jotta reisilihakset voivat kehittyä riittävästi. Yhä useammin näkee
yksilöitä, joilla on lähes terrierimäinen tasainen lantio. Tasalantioisilla koirilla on
liikkeessä riittävästi draivia, mutta hännänasento on usein korkea. Melko tasaisesta
lantiosta ja lyhyistä ja litteistä ristinikamista johtuva korkea hännänasento on rodussa
yleinen.
Melko usein kehässä näkee vinttikoirien kaltaisille laukkatyyppisille roduille typillistä
jyrkkää lantiota. Koirat, joilla on liian jyrkkä lantio, seisovat mielellään takaraajat
vatsan alla. Ravissa näillä koirilla ei ole riittävästi draivia takaosassaan. Tämä on
tietysti vakava rakenteellinen virhe tässä pitkäkestoisesti ravaavassa rodussa.

Vasemmalla: tasaisesti pyöristynyt lantio mahdollistaa pitkän askeleen. Oikealla: liian jyrkkä lantio
lyhentää taka-askelta.

Rodussa tavoitellaan hyvin kehittynyttä eturintaa, sillä se on myös merkki oikein
sijoittuneesta lavasta. Nuorilla koirilla voi kuitenkin iästä johtuen olla riittämättömästi
kehittynyt eturinta, vaikka lavan asento ja kiinnitys on oikea. Rintalastan pään tulee
silti olla helposti löydettävissä.
Kylkiluiden tulee olla hyvin kaareutuneet antaen tilaa keuhkoille ja sydämelle.
Kehässä useilla koirilla on litteä rintakehä – vaikka kylkiluut antavat rintakehälle
syvyyttä, eivät ne pituuden pysyessä samana tarjoa keuhkoille ja sydämelle riittävästi
tilaa jotta koira pärjäisi tehtävissä, joita varten tämä rotu on kehitetty. Myös
kyynärpäät jäävät vaille rintakehän tukea.
Tynnyrimäinen rintakehä on virhe, koska se työntää lapaluuta ja olkavartta
ulospäin. Tämä virhe on kehittymässä ongelmaksi erityisesti Manner-Euroopassa,
jossa kasvattajilla on tapana suosia lähes bulldoggimaisia etuosia. Sitä ei pidä
missään nimessä suosia. Rotumääritelmässä tai rodun alkuperäisessä
käyttötarkoituksessa ei ole mitään, mikä puoltaisi tynnyrimäistä rintakehää, joka
työntää kyynärpäitä ulos ja aiheuttaa epätaloudelliset etuliikkeet.
Kaikilla rintakehän poikkeamilla rotumääritelmästä on negatiivinen
etuliikkeiden vakauteen, koska ne eivät tarjoa riittävästi tukea kyynärpäille.

vaikutus

Rintakehän tulee ulottua kyynärpäiden tasolle jotta kyynärpäät saavat riittävästi tukea
ja keuhkot ja sydän riittävästi tilaa. Alalinjan lievän kohoamisen tulisi alkaa
aikaisintaan kahdeksannen kylkiluun kohdalta.

Kapea ja matala rintakehä on rodussa yleinen. Se antaa heikosti tukea kyynärpäille,
mistä puolestaan seuraa tehottomat, “väljät” tai ristiin astuvat etuliikkeet. Lisäksi se
vaikuttaa negatiivisesti yksilön tyyppiin.
Tuomareiden on myös syytä muistaa, että runsas ja taitavasti leikattu rintakehän
turkki voi optisesti kaunistella rintakehän todellista rakennetta – siksi käsin tunnustelu
on välttämätöntä.

T
avoitteena on soikea rintakehä, suorat eturaajat sekä kyynärpäät, jotka asettuvat hyvin rintakehää
vasten.

HÄNTÄ
Keskikorkealle kiinnittynyt. Joillakin yksilöillä on synnynnäisesti lyhyt häntä.
Tulkinta: Espanjassa rotu on perinteisesti typistetty. Nykyään tosin suurimmassa
osassa maata typistäminen on kielletty. Geneettisesti lyhythäntäisten koirien käyttö
jalostuksessa on hyvin yleistä erityisesti Pohjoismaissa, mistä on seurauksena
vaihtelevia hännänpituuksia. Koiraa ei pidä rangaista ruman tai epätavallisen
hännänpituuden takia.
Rotumääritelmässä ei mainita hännän kantotapaa. Koska hännän kantoasentoa ei
mainita rotumääritelmässä, lantion ja hännänkiinnityksen arviointi riittää.
Riehakas ja energinen luonne saa koiran usein kantamaan häntäänsä korkeammalla
kuin sen lantion ja ristinikamien perusteella pitäisi.
Geneettisesti lyhythäntäisiltä koirilta voi löytyä häntämutka. Tästä ei pidä rangaista.

Kippurahäntiä? Tästäkään ei ole minkäänlaista mainintaa rotumääritelmässä. Kyse ei
ole pystykorvarodusta –
(rotumääritelmän mukainen) pitkä reisi
ja keskikorkealle kiinnittynyt häntä
tarkoittavat melko pitkää lantiota,
minkä perusteella pitkän hännän tulisi
olla melko suora samaan tapaan kuin
muilla samanlaisen rakenteen
omaavilla roduilla. Jälleen – tämä työ
on vielä kesken, eikä pitkän hännän
muotoa ole edes mainittu
rotumääritelmässä. Siksi koiraa ei
tule rangaista ruman hännän takia.

Pitkä häntä levossa (keskikorkealle kiinnittynyt, hieman viisto lantio). Sama (vanha) narttu valmiina
toimintaan, häntä korkealle nostettuna (usein kello yhdentoista asentoon tai jopa hieman ylemmäs).

RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat vankat ja pystysuorat.
Lavat: Lihaksikkaat ja viistot.
Olkavarret: Vahvat.
Kyynärpäät: Rintakehän myötäiset ja keskenään yhdensuuntaiset.
Kyynärvarret: Suorat ja vahvat.
Ranteet ja välikämmenet: Suorat ja melko lyhyet.
Käpälät: Pyöreähköt. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä. Kynsien väri vaihtelee.
Päkiät ovat kestävät.
Tulkinta: Tasapainoisesti rakentunut etuosa on toivottu – ja harvinainen.
Etuasentoinen lavan kiinnitys (ja puutteellinen eturinta) on rodussa yleinen virhe.
Pysty lapaluu on tavallinen virhe, joka lyhentää etuaskelen ulottuvuutta.
Valitettavasti monilla espanjanvesikoirilla – kenties useimmilla – on liian pysty
olkavarsi, joka antaa heikon tuen kyynärpäille, koska kyynärpäät eivät asetu tiiviisti

rintakehää vasten. Tämä epätasapaino on varsin helppo havaita koiran liikkuessa
tuomaria kohti.
Jälleen: etuasentoinen lavan kiinnitys ja/tai pysty olkavarsi lyhentävät optisesti kaulan
pituutta. Mutta mikä tärkeintä: tästä seuraa lyhyet ja epävakaat etuliikkeet sekä
tarpeetonta rasitusta nivelille.
Monet koirayksilöt kääntävät toista tai kumpaakin etutassuaan ulospäin – näillä
koirilla on usein pystyt olkavarret ja/tai matala tai tynnyrimäinen rintakehä.

Kuva 3: Suoran lapaluun ja pystyn olkavarren vaikutus askelpituuteen (Kuva Bärtschi & Spengler,
1992)

Litteät, avoimet ja löysästi kiinnittyneet käpälät eivät ole ainoastaan rumat, vaan niillä
on myös suora vaikutus rodun kykyyn työskennellä. Virhe on vakava, mutta ei kovin
yleinen.
Huom: joiltakin yksilöiltä puuttuu varvas. Tämä on perinnöllinen virhe, josta tulee
rangaista ankarasti.

TAKARAAJAT :

Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat täysin pystysuorat, eivät kovin voimakkaasti
kulmautuneet. Hyvien lihasten ansiosta liikunta on tarmokasta ja hyppääminen
joustavaa, helppoa ja tyylikästä.
Reidet: Voimakkaat ja lihaksikkaat.
Sääret: Hyvin kehittyneet.
Kintereet: Matalat.
Välijalat: Lyhyet, kuivat ja kohtisuorassa maahan nähden.
Käpälät: Kuten etukäpälät.
Tulkinta: Espanjanvesikoiran tulee olla normaalisti kulmautunut – ei liian paljon, ei
liian vähän. Ylikulmautuneisuus heikentää tyyppiä.
Melko usein tapaa espanjanvesikoiria, joilla on rodulle tyypilliset, “normaalit”
kulmaukset takana, mutta etukulmaukset ovat suhteellisen suorat, tai (harvemmin)
päinvastoin. Oikean ja tasapainoisen liikemallin takia on tärkeää, että koira on yhtä
voimakkaasti kulmautunut sekä taka- että etuosaltaan.
Usein koirien takakulmaukset ovat liian avoimet. Tämä luonnollisesti vähentää
takaliikkeiden draivia.
Joillakin koirilla on pihtikintut, eli niiden kintereet ovat lähempänä toisiaan kuin
käpälät. Tämä ongelma on havaittavissa myös liikkeitä arvioitaessa. Tämä on vakava
rakenteellinen virhe, joka aiheuttaa tarpeetonta rasitusta keskeisissä nivelissä.
Pihtikintut näyttäisivät olevan vahvasti perinnöllinen ominaisuus.
Kapeat takaosat ovat vallitsevia. Kapeat takaliikkeet ovat usein yhteydessä kapeaan
ja heikkolihaksiseen lantioon sekä kapeaan rintakehään. Lievä ahtaus takana on
hyväksyttävä, koska ankarasti rankaiseminen jättää jäljelle kovin vähän koiria
valittavaksi. Pihtikinttuisten koirien huomiominen on tärkeämpää.
Joustamaton ja vakaa kinnernivel on toiminnallisuuden kannalta olennainen.
Takaraajoissa välijalat ovat pystysuorassa kinnernivelen alla. Joillakin
espanjanvesikoirilla välijalat ovat liian pitkät. Tämä virhe voi lisätä nopeutta
lyhytaikaisesti, mutta sillä on negatiivinen vaikutus koiran kestävyyteen, minkä takia
se ei ole toivottu ominaisuus.

LIIKKEET
Mieluisin liikuntatapa on ravi.
Tulkinta: Rotumääritelmä kuvailee rodun oikeita liikkeitä kovin niukasti. Mutta kun
tarkastelee rotumääritelmää ja yhdistää rungon pituuden, normaalit kulmaukset,
vahvan lanneosan ja hieman viiston lantion, pitkän reiden sekä rodun alkuperäisen
käyttötarkoituksen, on oikean liikuntatavan päätteleminen varsin helppoa.
Espanjanvesikoira on ketterä ravaaja. Sen rakenne osoittaa liikkeessä kestävyyden,
voiman ja ketteryyden täydellistä tasapainoa. Sen tulee liikkua vaivattomasti ja etu- ja
takaosan tulee muodostaa tasapainoinen kokonaisuus. Toiminnallisesti hyvin
kulmautunut takaosa siirtää liikkeen voiman vahvojen, suorien ja vakaiden
selkänikamien kautta vastaavasti hyvin kulmautuneeseen etuosaan. Tämä rakenne
tuottaa kevyen, vapaan ja suhteellisen maatavoittavan askeleen. Ylälinja on
liikkeessä suora ja vakaa; pää laskee luonnollisesti eteenpäin toisin kuin serkullaan
portugalinvesikoiralla.
Espanjanvesikoiran liike ei saa koskaan olla raskas.
Lyhyet ja sipsuttavat liikkeet ovat valitettavan yleisiä, usein avointen kulmausten
takia.
Haluamme nähdä iloa ja jopa vähän hyppelehtimistä ennen kuin koira rauhoittuu
työskentelyraviin, koska on tärkeää että rotu säilyttää innokkuutensa ja
toimintatarmonsa.
Koiria on tärkeä liikuttaa niiden omalla rotutyypillisellä vauhdilla. Aivan liian usein
koiria juoksutetaan liian nopeasti, jolloin oikea liikemalli kärsii.

Espanjanvesikoiran tulee seistä ja liikkua täydellisen tasapainoisesti – erinomaisesti
rakentunut yksilö löytää luonnostaan ja ilman esittäjän apua luonnollisen
tasapainoisen asennon: se ”seisoo hyvin neljällä jalallaan”.
HUOM: Jokaisella koiralla, joka saa laatuarvosanan “erinomainen”, tulee olla riittävän
hyvä liikemalli. Voittajaa ei pidä valita sillä perusteella, millä koiralla on ulottuvin
askel, koska silloin on vaarassa valita voittajiksi koiria, jotka ovat rungoltaan liian
pitkiä. Voittajiksi tulee valita koiria, jotka ovat kaikkein lähinnä rotumääritelmää kaikin
tavoin, ei pelkästään liikkeiden osalta.

NAHKA
Joustava, ohut ja rungonmyötäinen. Nahka ja limakalvot ovat ruskea- tai
mustapigmenttiset tai pigmentittömät karvapeitteen väristä riippuen.
KARVAPEITE
KARVA: Aina kiharaa ja villavaa. Lyhyenä kiharaa, pitkänä se voi muodostaa
isoja nyörejä. Leikkaaminen hyväksytään ja sen tulee aina olla kauttaaltaan
tasaista; se ei koskaan saa olla ”esteettistä” muotoilua.
Näyttelyitä varten karvan pituudeksi suositellaan korkeintaan 12 cm (15 cm, jos
kihara suoristetaan) ja vähintään 3 cm, jotta kiharan laatu voidaan arvioida.
Pennut syntyvät aina kiharakarvaisina.
Tulkinta: Tämä rotu edellyttää tuomarilta erityisen tarkkaa silmää. Kehässä
esitettävät koirat eivät ole ainoastaan erivärisiä, myös karvanpituus voi vaihdella
kolmesenttisestä tasapitkästä karvapeitteestä pitkään, nyörittyneeseen ja koiran
ääriviivat piilottavaan karvapeitteeseen. Käytä käsiäsi löytääksesi alla olevat
mittasuhteet ja rakenteen! Kaikki nämä karvan pituudet ja muodot ovat hyväksyttäviä
– mutta huomaa, että pitkässä karvassa olevien koirien on oltava takuttomia, jotta
ilma pääsee kiertämään.
Espanjanvesikoiran karvapeite kehittyy koko sen eliniän ajan. Villan laatu on sitä
parempi, mitä useammin turkki leikataan kokonaan alas. Normaali pentukarva ei ole
vielä tiukasti kihartunut ja se on ohutta ja pehmeää. Kolmevuotiaasta eteenpäin
turkinhoito helpottuu.

HUOM: Andalusiassa elävillä koirilla on huomattavasti kevyemmin kihartunut
karvapeite eikä juurikaan pohjavillaa. Kun samat koirat ovat viettäneet aikaa
Skandinaviassa, ne ovat kasvattaneet työläämmät turkit ja enemmän pohjavillaa.
Kuten monessa muussakin rodussa, myös espanjanvesikoirien joukossa näkee yhä
enemmän ja enemmän liiallista turkin siistimistä. Ääriviivojen muotoilu leikkaamalla
on väärin, eikä sitä pidä suosia. Rungon ja jalkojen kurittomat karvat voidaan poistaa.
Muista, ettei espanjanvesikoirasta saa antaa tulla lumoavaa, liian siistittyä
näyttelyesinettä – rodun kuuluu pysyä sellaisena kuin se on: vaatimattomana ja
kauniina maatyöläisenä (katso alla olevaa kuvaa).

Espanjan valio 20 kuukauden ikäisenä, valkomusta väri, jossa pieniä täpliä. Huomaa “maalainen”
ulkomuoto.

VÄRI :
Yksivärinen: valkoinen, musta tai kastanjanruskea ja niiden eri sävyt.
Kaksivärinen: valkomusta tai valkoruskea ja niiden eri sävyt.
Kolmivärinen ja musta tai pähkinänruskea tan-merkein eivät ole hyväksyttyjä
värejä.
Geenin alleeli g, joka saa värit vaalenemaan, on rodussa vallitseva mahdollistaen
kaikenlaiset mustan ja ruskean värin muunnokset. Nämä värit ovat samanarvoisia
karvapeitteen vaalentumattoman pigmentaation kanssa. Musta voi vaalentua
vaaleanharmaaksi ja ruskeasta voi tulla lähes beige.

Valkomustille ja valkoruskeille koirille voi kehittyä karvapeitteeseen pieniä täpliä,
mutta mikäli niillä on mustia (tai ruskeita) laikkuja, väriä tulee pitää samanarvoisena
kuin muita hyväksyttyjä värejä. Sanotaan, että paimenkoirina käytetyt yksilöt olivat
tavallisesti yksivärisiä – usein ruskeita – kun taas kalastajat suosivat korkeampia,
vahvempia ja kaksivärisiä, beigejä tai valkoisia koiria.
Ole tarkkana kolmiväristen, tan-merkkisten koirien suhteen – kehissä tapaa
muutamia, jotka ovat saaneet korkeitakin laatupalkintoja, vaikka kyseessä on
hylkäävä virhe. Koirat, jotka ovat syntyessään valkoisia mutta kehittävät iän myötä
täpliä (kuten dalmatialaiset) on hylättävä; näillä koirilla ei ole laajoja mustia tai
ruskeita laikkuja, ainoastaan pieniä täpliä. Niitä näkee hyvin harvoin. Myös Tanmerkit ollaan ilmeisesti tulevaisuudessa hyväksymässä!!!! (Espanja on päivittämässä
rotumääritelmää).
Alla olevan kuvan koira on oiva esimerkki valkomustasta koirasta jolla on täpliä. Se
on usean Euroopan maan valio sekä takavuosien Euroopan Voittaja.

Älä sekoita tätä valkomustaan ja valkoruskeaan täplikkääseen koiraan – mikäli
koiralla on laajoja ruskeita tai mustia laikkuja (+ täpliä), väri on aivan yhtä
hyväksyttävä kuin muutkin.

KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 44–50 cm ja nartut 40–46 cm. Korkeintaan 2 cm:n
vaihtelu on sallittu kummallekin sukupuolelle mikäli mittasuhteet ovat oikeat.
Paino: Urokset 18–22 kg ja nartut 14–18 kg.
Tulkinta: rotumääritelmän mukaan narttu voi olla korkeampi kuin uros. Rodun
johtavat asiantuntijat Espanjassa pohtivat kuitenkin rotumääritelmän muuttamista
niin, että urosten ja narttujen välinen ero on selkeämpi. Tämä on kuitenkin vasta
tulevaisuutta. Ylisuuret tai liian pienet koirat eivät ole rodussa ongelma, koska
rotumääritelmä sallii laajan kokovaihtelun.

VIRHEET
Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna
virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
VAKAVAT VIRHEET
Selvästi painunut selkälinja
Virheellinen raajojen asento
Laskeutunut tai liian voimakkaasti kohoava vatsaviiva
HYLKÄÄVÄT VIRHEET
Vihaisuus tai liiallinen arkuus
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
Ylä- tai alapurenta
Kannukset
Sileä tai laineikas karvapeite
Albinismi
Täplikäs tai pilkullinen karvapeite, musta tai pähkinänruskea väri tan-merkein.
Tulkinta:
Kannukset: Espanjankielisen rotumääritelmän mukaan takaraajojen kannukset on
hylkäävä virhe(ollaan tulevaisuudessa hyväksymässä!!!! Espanja on päivittämässä
rotumääritelmää). Huom: Skandinaviassa kannuksien poistaminen on kiellettyä,
joten kehässä monilla koirilla on pienet kannukset. Tästä ei tule rangaista.

Täplikäs tai pilkullinen karvapeite viittaa koiraan, joka on dalmatialaisen tavoin
syntynyt valkoisena ja saanut täplänsä myöhemmin. Valkomustia ja valkoruskeita
koiria, joilla on myös täpliä, tulee kohdella samoin kuin muita hyväksyttyjä värejä.
Mustat koirat, joilla on tan-merkit (hylkäävä virhe...Muuttumassa hyväksytyksi!!! ), on
helpompi tunnistaa kuin ruskeat koirat, joilla on tan-merkit. Etsi tyypillisiä paljastavia
tan-merkkejä samoista paikoista joissa niitä on esim. berninpaimenkoiralla.

HUOM.
Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina
kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä,
rakenteeltaan rodunomaisia koiria.

