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Johdanto:
Kaanaankoira on ainutlaatuinen rotu ja sellaisena merkittävä kynologisessa mielessä.
Kaanaankoira on alkukantainen rotu. Se on tyypiltään ja käytökseltään hyvin lähellä alkukoiraa, kaikkien
nykyisten koirarotujemme edeltäjää. Se on yksi harvoja nykyään olemassa olevia koirarotuja jotka ovat
täysin luonnollisia, heijastumia kehityksestä joka on perustunut eloonjäämiseen eikä valikoituun jalostukseen
jonka tavoitteena on ollut tuottaa johonkin tiettyyn tehtävään tai ympäristöön sopiva rotu.
Rotu oli olemassa vain vapaana elävänä paariakoirana 1930-luvun lopulle asti. 1980-luvun aikana suuri
määrä koiria saatiin mukaan rodun geenivarastoon näiden vapaana elävien paariakoirien populaation
kautta. Nykyään on jo harvinaista onnea löytää villikoira jota voidaan käyttää rodun geenivaraston
laajentamiseen. Rotu on nykyäänkin hyvin samanlainen kuin se on ollut tuhansien vuosien ajan ja on tärkeää
säilyttää sen erityispiirteet, jotka ovat kadonneet monista nykyisistä roduista, tulevaisuutta varten. Meillä on
edessämme selviytyjä, tasapainoinen ja sitkeä eläin joka pystyy selviytymään luonnollisen elinympäristönsä
erittäin karuissa oloissa.
Kaanaankoira kehittyi suhteellisen pienellä alueella joka nykyään tunnetaan Israelina. Vaikka Lähi-idän
alueelta löytyy laajemmalle alueelle levinneenä samantyyppisiä koiria, erot kasvavat mitä kauemmas
kaanaankoiran syntysijoilta mennään ja vaikka selvä sukulaisuus roduissa näkyykin, on ympäröivien maiden
kuten Syyrian, Turkin ja Egyptin rodut selvästi tyypiltään poikkeavia.
Tarkastellaan paariakoiraa käsitteenä:
Paaria on yleinen termi suurelle ja laajalle levinneelle joukolle puolivillejä ja villejä koiria eteläisen Aasian ja
Euroopan sekä koko Afrikan alueella ja johon myös Australian dingot kuuluvat. Jopa Yhdysvalloissa tavataan
villikoiraa joka on äskettäin tunnustettu roduksi nimeltään Carolinankoira, joka tyypiltään muistuttaa selvästi
muita paariakoiria.
Paariakoirat jotka ovat maantieteellisesti kaukana toisistaan voivat olla tyypiltään hyvinkin samankaltaisia,
jopa niin paljon että niitä voidaan erehtyä pitämään samana rotuna. Tämä on hyvin ymmärrettävää kun
otetaan huomioon että nämä rodut ovat lähimmät olemassa olevat sukulaiset ”alkuperäiselle” koiralle ja
että niiden ulkomuoto on tulosta sopeutumisesta ja eloonjäämisen luomista tarpeista. Variaatiot
paariakoirien tyypeissä eivät ole voimakkaita vaan asteittain muuttuvia suhteessa ilmasto ja maastoolosuhteisiin. Samankaltaisia mutta erilaisia tyyppejä voi esiintyä, joskus jopa rinnakkain, samalla alueella.
Yleisesti ottaen paariakoirat ovat keskikokoisia ja kokoonsa nähden erittäin voimakkaita, usein kellanruskeita
tai punertavia väriltään. Joskus väreissä esiintyy myös mustaa ja pilkullista variaatiota. Turkki on yleensä
keskipitkä, karkea, paksu ja säänkestävä. Paariakoiran korvat ovat pystyt ja edestä katsottuna pikemminkin
viistossa pään sivulla kuin täysin pystyssä.
Paariakoirat on tunnettu vuosituhansien ajan ja niitä pidettiin sekarotuisina piskeinä, entisinä kotikoirina ja
niiden jälkeläisinä jotka ovat villiytyneet. Nykyinen tieteellinen mielipide on se että nämä koirat edustavat
alkuperäistä villikoirakantaa joka ei ole vielä täysin kesyyntynyt. Muuttumattomat ominaispiirteet jotka ovat
säilyneet tuhansia vuosia eivät tue käsitystä näistä roduista sekarotuisina sivilisaatiota pakoilevina piskeinä.
Ne vaikuttavat olevan alunperin villejä eläimiä jotka ovat saavuttaneet ja ylläpitäneet sukupolvien ajan
puolikesyä, enemmän tai vähemmän vuorovaikutteista suhdetta ihmiseen ja voivat käyttäytymisellään
kattaa koko skaalan täydellisestä villiydestä täydelliseen kesyyntymiseen vieläpä niin että eläin joka on
syntynyt mihin tahansa tämän skaalan kattamaan ympäristöön pystyy sopeutumaan muuttuviin olosuhteisiin
ja siirtymään joko kohti villiytymistä tai kesyyntymistä. On yleistä että ”villiä” paariakoiraa joka on kesytetty, ei
myöhemmin erota käytöksen perusteella kotikoiraksi syntyneestä koirasta. On myös tapauksia jossa
kotikoiraksi syntynyt paariakoira on palannut aavikolle ja menestynyt erittäin hyvin.
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Carolinan koira: Paariakoirarotu Yhdysvaltojen eteläisestä osasta (Etelä-Carolina)

Intialaisia paariakoiria:

Paikallisia paariakoiria Intiasta. Ensimmäinen kuva on otettu
Jaipurissa, toinen Haridwarissa vuonna 2000.

Dingo, Australian paariakoira
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Egyptissä kuvattu paariakoira (Sakkara, 1988)

Sakkara, 1988

Lisää Egyptiläisiä paariakoiria,
Sakkara 1988
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Beduiinien kaanaankoiria, Tel Arad 2001 

 Beduiinien kaanaankoira, Massada 1987

Villinä syntynyt kaanaankoira jonka prof.
Mentzel rekisteröi rotuun 1960-luvun lopulla 

 Beduiinien kaanaankoiran jälkeläinen

Mitä kaanaankoiraan tulee niin tämä kaikki pitää paikkansa. Kaanaankoira on osoittautunut äärimmäisen
sopeutuvaiseksi erilaisiin ympäristöihin ja elinolosuhteisiin villeistä ja puolivilleistä beduiinikoirista lelliteltyihin
kaupunkilaiskoiriin. Mutta Kaanaankoira ei ole ihmisen orja vaan ennemminkin tämän kumppani ja pidättää
itsellään oikeuden päättää tämän suhteen pelisäännöistä.
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FCI:n 28.11.1985 hyväksymä rotumääritelmä
Nro. 273 d

KAANAANKOIRAN ROTUMÄÄRITELMÄ
Yleisvaikutelma: keskikokoinen, tasapainoinen, voimakas ja neliömäinen koira joka muistuttaa
villikoiraa. Sukupuolien väline ero on selvä.
Ensimmäinen yleisvaikutelma joka kaanaankoirasta pitäisi saada, on koira joka on täysin luonnollinen ja niin
lähellä nykyisten koirarotujen esi-isää kuin mahdollista. Se on keskikokoinen, luustoltaan keskitasoa,
neliömäinen, tiivisrakenteinen ja tasapainoinen, ketterä ja lihaksikas koira joka näyttää siltä että se pystyy
juoksemaan koko päivän väsymättä. Mikään kaanaankoirassa ei saisi olla liioiteltua, kaiken pitää olla
tasapainoista ja harmonista ja antaa vaikutelma puhtaasta tarkoituksenmukaisuudesta.
Tarkoituksenmukaisuudesta:
Kaanaankoira, tai mikä tahansa paariakoira, elää sivilisaation reunamilla, yleensä alueilla joilla
eloonjäämisen edellytykset ovat niukat. Näiden koirien täytyy olla kykeneviä elämään todella vähällä – ja
kuitenkin ne ovat yleensä hyväkuntoisia ja terveitä. Nämä koirat ovat kykeneviä metsästämään ruokansa
itse, yleensä pienriistaa kuten jäniksiä, hiiriä, liskoja ja niin edelleen, vaikka niiden tiedetään pyydystäneen
täysikokoisia gasellejakin. Ne ovat myös haaskaeläimiä, kykeneviä tunkeutumaan hiljaa ja huomaamatta
beduiinileireihin tai asutuksiin varastamaan ruokaa tai ruuan tähteitä. Ne tulevat toimeen äärimmäisen
vähällä vedellä, juoden joskus vain kerran muutamassa päivässä. Niiden täytyy myös pystyä selviytymään
luonnollisia vihollisia vastaan mikä tarkoittaa kykyä joko tehokkaasti paeta vaaraa tai tarpeen mukaan
puolustaa asemiaan ja taistella.
Kaikki tarkoituksenmukaisuutta haittaavat ominaisuudet ovat epätoivottuja. Liian raskasrakenteinen koira
vaatii liikaa ravintoa ja vettä olosuhteisiin nähden eikä ole tehokas metsästäjä tai pysty pakenemaan
luontaisia vihollisiaan joihin esimerkiksi ihminen saattaa kuulua. Paariakoirien raskasrakenteisemmat tyypit,
joita edustavat Syyrian ja Turkin rodut, eivät ole aavikko-oloissa yhtä hyvin toimivia. Toisaalta liian hento ja
kevytrakenteinen koira ei voi tehokkaasti puolustautua muita pienpetoja ja haaskansyöjiä vastaan.
Kaanaankoiran täytyy pystyä, niin luonnollisessa ympäristössään kuin beduiinileirin vahtikoiranakin,
selviytymään shakaaleista, susista ja jopa hyeenoista - ja tämä tarkoittaa todella ottamaan yhteen näiden
petojen kanssa – suojellakseen laumaansa. Kaanaankoira on todistettavasti kykenevä pyydystämään
aikuisen gasellin. Nämä suoritukset ovat täysin mahdottomia jos koira on liian pieni ja hentorakenteinen.
Rakenne joka on millään tavoin liioiteltu – mukaan lukien sellaiset piirteet kuin ylikulmautuneisuus ja liiallinen
pitkärunkoisuus – tekee koirasta vähemmän tehokkaan, kömpelömmän ja huonommin maastoon
sopeutuvan. Vääränlainen turkki vaikuttaa erittäin haitallisesti koiran kykyyn kestää sen luonnollisen
elinympäristön äärimmäisiä ilmasto-oloja.
Selvä
sukupuolileima on
suotava
kuten useimmissa
muissakin
roduissa. Tämäkin liittyy
tarkoituksenmukaisuuteen sillä se auttaa näitä erittäin reviiritietoisia koiria tunnistamaan reviirille tunkeutujan
jo kaukaa joko mahdolliseksi pariutumiskumppaniksi tai kilpailijaksi, tunkeutujaksi ja viholliseksi.

Pää: Suhteellinen, tylpän kiilan muotoinen, keskipituinen, näyttää leveämmältä kuin onkaan,
mikä johtuu alaskiinnittyneistä korvista. Kallo melko litteä. Voimakkaan uroksen pää saa olla
melko leveä. Otsapenger matala, mutta selvä. Kuono voimakas, keskipituinen ja -levyinen. Leuat
voimakkaat. Huulet tiiviit. Kirsu musta
Kaanaankoiran pään muoto on tyypillinen paariakoirille ja hyvin samankaltainen kuin useimmilla
pystykorvaroduille joita pidetään lähimpänä alkuperäistä koirantyyppiä.
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Edestäpäin pää on tylpän kiilan muotoinen, korvien kohdalla melko leveä ja kuonon kärkeä kohti kapeneva.
Poskipäiden ei pitäisi olla selvästi erottuvat eikä itse kuonossa saisi olla selvää kavennusta vaan pään pitäisi
kaveta tasaisesti kirsuun asti. Kirsun pitäisi olla tylppä ja pyöreähkö eikä kapea ja terävä. Pää tai kuono ei saisi
antaa pitkänomaista vaikutelmaa. Pään leveys korvien kohdalta, kallon pituus niskakyhmystä
otsapenkereeseen ja kuonon pituus otsapenkereestä kirsun kärkeen ovat mitoiltaan suunnilleen samat.
Pää tai kuono ei saisi antaa pitkänomaista vaikutelmaa. Rotumääritelmä ei puhu pitkänomaisesta kiilasta
vaan tylpästä keskimittaisesta kiilasta. Yksi yleisimmistä virheistä pään osalta on pitkänomaisuus joka johtuu
kallon kapeudesta korvien kohdalla ja liian pitkänomaisesta kallosta ja kuonosta. Tuloksena on
vinttikoiramainen pää johon usein liittyy myös kuonon liiallinen kapeus tai heikko alaleuka.
Sivulta pään linjan muodostaa kallon laen ja kuonon päälliosan suunnilleen yhdensuuntaiset linjat joita
erottaa selkeä mutta liioittelematon otsapenger. Otsapenkereen tulisi olla harmoninen osa päätä eikä liian
korkea tai kulmikas. Kallon lakiosa ei ole täysin litteä vaan hieman pyöristynyt, vaikkakin tämä pyöristyminen
ei välttämättä ilmene ilman käsin tehtävää tunnustelua. Alaleuan linja on suunnilleen yhdensuuntainen
kuonon ylälinjaan verrattuna. Alaleuan tulee olla voimakas ja vahvarakenteinen, ei heikko tai alikehittynyt.
Näiden koirien täytyy pystyä metsästämään oma ruokansa ja puolustamaan itseään ja laumaansa
petoeläimiä vastaan sekä näyttää siltä että ne ovat tarpeeksi voimakkaita tähän tehtävään.
Pään täytyy olla suhteessa runkoon, ei liian raskas eikä liian hento. Uroksen ja nartun päiden tulee erottua
selvästi toisistaan. Uroksen pää on voimakas ja maskuliininen, nartun pää feminiinisempi ja hienostuneempi,
mutta sekään ei saisi vaikuttaa heikolta eikä voimattomalta.
Rotumääritelmä hyväksyy vain mustapigmenttisen kirsun. Tämä on eloonjäämiseen liittyvä tekijä eläimellä
joka viettää suurimman osan elämäänsä aavikon polttavassa auringossa. Huonon kirsupigmentin on todettu
johtavan terveysongelmiin muissa raa’an ilmaston roduissa sekä muilla eläimillä kuten hevosilla joilla on
vaalea kasvo- ja nenäpigmentti.
On kuitenkin tekijä jota (paremman nimen puutteessa) kutsutaan ”lumikirsuksi” ja jota esiintyy pohjoisilla
roduilla. Kirsun nahka näillä koirilla on kesäisin musta kun auringonvalo on voimakkaimmillaan mutta voi
haalistua pölyisen tai pinkahtavan sävyiseksi talven aikana tai jos koira ei muuten saa aurinkoa. Tällainen
kirsun väri on hyväksyttävä, koska se tarjoaa suojan auringon säteilyä vastaan, mutta ei toivottava. Paras
kirsun väri on täysin ja pysyvästi musta.
Maksan, pinkin tai sekalaisen värinen kirsupigmentti ei ole hyväksyttävä.

Korvat: pysty, suhteellisen lyhyet ja leveät, päistään hieman pyöristyneet ja alas kiinnittyneet.
Kaanaankoiran, kuten muidenkin paariakoirien ja villien koiraeläinten, korvien tulee olla pystyt. Pystyt korvat
ovat tehokkaimmat äänien havaitsemista ajatellen ja niiden suuri liikkuvuus auttaa äänen paikallistamisessa.
Tämä ominaisuus on erittäin tärkeä eloonjäämistekijä.
Kaanaankoiran korvat eivät kiinnity korkealle päähän eivätkä ole täysin pystysuuntaiset kuten
saksanpaimenkoiralla tai siperianhuskylla. Ne kiinnittyvät päähän leveämmälle, korvien sisäreunojen ollessa
suunnilleen samalla linjalla silmien sisäreunojen kanssa ja vaikka korvat ovatkin pystyt, ne kannetaan hieman
viistossa kulmassa päähän nähden.
Kaanaankoiran korvat ovat kolmiomaiset, pituuden ollessa hieman suurempi kuin leveyden ja ne ovat
päistään hieman pyöristyneet. Korvien koon tulisi olla suhteessa pään kokoon eivätkä ne siis saisi olla
suhteettoman isot tai pitkät.
Kaikenlaiset lurpat, löysät tai puolipystyt korvat ovat hylkääviä virheitä.
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Silmät: Tummanruskeat, hieman vinot, mantelinmuotoiset. Tummat silmäluomet pakolliset.
Tarkkaavainen mutta viehättävä ilme on ehkä kaanaankoiran keskeisin ja omaleimaisin piirre ja tämän
ilmeen kannalta tärkein tekijä on silmien muoto ja väri. Kaanaankoiralla on selkeä itämainen ilme jonka
luovat tummat mantelinmuotoiset ja hieman vinot silmät, joita musta ”eye-liner” vielä korostaa. Lopputulos
on tarkkaavainen ja älykäs mutta samalla lempeä ilme joka on rodun tunnusomainen piirre.
Silmät jotka ovat liian vaaleat luovat kovan ja tuijottavan ilmeen, kuten petolinnuilla, eikä pehmeän ja
lempeän ilmeen joka on toivottava. Jopa keskiruskeat silmät saattavat vaikuttaa liian vaaleilta, etenkin jos
koira on musta tai sillä on musta maski. Arvostelukriteerinä silmien värin suhteen tulisi olla niiden vaikutus koko
koiran ilmeeseen. Keltaisia silmiä tavataan satunnaisesti ja ne ovat ehdottomasti virhe, liittyen usein myös
epätoivottuihin turkin väreihin. Vaalea tai maksanvärinen silmäpigmentti vaikuttaa voimakkaasti koiran
ilmeeseen ja on erittäin epätoivottu ominaisuus.
Pyöreät silmät saavat aikaan ilmeen josta puuttuu rodulle tyypillinen älykkyys ja tarkkaavaisuus ja niiden
taipumuksena on luoda koiralle ”typerän” tai tuijottava ilme. Pienet tai sianomaiset silmät saavat aikaan
”ilkeän” ilmeen. Silmien tulee olla mantelinmuotoiset ja pään suhteisiin sopivat, ei koskaan pyöreät, liian
ulkonevat tai liian pienet.

Purenta: Täydellinen leikkaava tai tasapurenta
Pihti- tai tasapurenta, joka oli alkuperäisen rotumääritelmän mukainen, on yleinen villeillä koiraeläimillä kuten
susilla, sakaaleilla ja ketuilla. Tällainen purenta on tehokas piikkien, takiaisten ja ulkoloisten poistoon. Kuitenkin,
sinä lyhyenä aikana kun kaanaankoiraa on varsinaisesti jalostettu, on leikkaavaa purenta yleistynyt. Koska
leikkaava purenta ei vaikuta toiminnallisuuteen on se täysin hyväksyttävä siinä missä tasapurentakin.
Puuttuvat hampaat on harvinainen ongelma kaanaankoirilla vaikkakaan yhden tai kahden premolarin
puuttuminen ei ole kovinkaan harvinaista. Vanhemmalla koiralla nämä ovat saattaneet myös kulua niin
paljon että niitä ei voi erottaa silmin tai edes tunnustelemalla. Yhden tai kahden premolarin puuttumista ei
tulisi pitää isona virheenä koska sillä ei ole vaikutusta purennan tehokkuuteen. Kuitenkin jos hampaita
puuttuu useita täytyy sitä pitää ei-toivottavana ja virheenä koiran laatuarvotelussa.
Sekä ylä- että alapurenta ovat hylkääviä virheitä siinä missä muutkin purentaan liittyvät epänormaaliudet.

Kaula: lihaksikas, keskipituinen
Kaulan tulee olla suhteessa muuhun koiraan. Sen pitäisi olla tarpeeksi pitkä antaakseen koiralle atleettinen,
tasapainoinen ja elegantti ulkomuoto mutta se ei saisi olla niin pitkä kuin esimerkiksi vinttikoiralla. Kaula ei saisi
antaa vaikutelmaa raskaudesta tai tanakkuudesta mutta ei myöskään hintelyydestä tai voiman puutteesta.
Niskan tulee olla voimakas ja lihaksikas, pitäen mielessä että koiran täytyy pystyä metsästämään ja
pyydystämään saaliinsa sekä kuljettamaan se kotipesäänsä. Kaanaankoiralla, etenkin uroksella, on usein
hyvin paksu suojaava karvoitus kaulan alueella joka saattaa saada sen niskan näyttämään huomattavasti
massiivisemmalta kuin se oikeasti onkaan. Silloinkaan niska ei saisi vaikuttaa suhteettoman raskastekoiselta.
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Monien pystykorvaisten rotujen korvat kiinnittyvät korkealle ja ne kantavat korviaan pystysuorassa asennossa.
Tällainen korvien asento on kaanaankoiralla virhe eikä ole yleinen muillakaan villikoirilla tai paariakoirilla.
Kaanaankoiralle ja muille paariakoirille tyypillinen korvien kiinnitys on leveämmällä ja ne kantavat korviaan
kulmassa päähän nähden kuten seuraavissa kuvissa esitettyjen rotujen edustajilla:

Carolinankoira (villinä syntynyt)

Egyptiläinen paariakoira

Australialainen Dingo

Intialainen paariakoira
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Kaanaankoira – ensimmäisiä professori Mentzelin
jalostusohjelmaansa ottamia yksilöitä

Villinä syntynyt kaanaankoira, 2001

Erinomainen uroksen pää ja ilme
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Kaanaankoira – rodun ensimmäinen Israelin
muotovalio. Kasvattaja professori Mentzel

Yksi tämän hetken menestyneimpiä,
kansainvälisesti palkittuja kaanaankoiria

Erinomainen nartun pää ja ilme
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Korvat liian kaukana toisistaan
Poskipäät liian selkeästi esillä

Erinomainen ja mittasuhteiltaan
hyvä uroksen pää
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Korvat liian korkealle kiinnittyneet
Muodoltaan hyvä nartun pää

Pää liian raskastekoinen, kuono liian kulmikas,
löysät huulet ja korostuneet posket

Liian hienorakenteisia päitä.
Kuonot kevytrakenteiset, poskipäät liian esillä, korvat suhteettoman isot päähän verrattuna
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Korvat liian kaukana toisistaan ja löysät

Erinomainen uroksen pää ja ilme

Sivukuva oikeanlaisista päistä, uros ja narttu

Korvat liian isot ja löysät

Erinomainen nartun pää ja ilme

Feminiininen, kaunismuotoinen pää
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Erinomainen uroksen pää
Voimakasrakenteinen nartun pää, kuitenkin vielä feminiininen

Liian pitkänomainen pää

”Lumikirsu” – ei-toivottu mutta hyväksyttävä.
Tällainen pigmentti ruskettuu auringossa

Liian matala otsapenger

Erittäin huono pigmentti. Tällainen kirsu ei rusketu
koskaan kunnolla vaan on aina vaalea
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Liian vaaleat silmät – tuloksena väärän tyyppinen ilme

Silmät liian pyöreät – tuloksena väärän tyyppinen ilme

Runko: neliömäinen, säkä hyvin kehittynyt, selkä suora, lihaksikas lantio, rintakehä syvä ja
kohtuullisen leveä, kylkiluut kaarevat. Vatsalinja ylösvetäytyvä. Kulmaukset keskinkertaiset. Tasapainoinen.
Kaanaankoira, kuten useat pystykorvaiset rodut ja paariakoirat, on rakenteeltaan neliömäinen. Rungon
pituus ja korkeus ovat suunnilleen samat. Neliömäinen koira on keskivertokoira jonka kaikki osat ovat
suhteessa toisiinsa ja tasapainossa keskenään. Mikään osa ei ole liioitellun kokoinen. Luonnossa elävälle
koiralle tämä on kaikkein tehokkain rakenne, mahdollistaen nopean ja voimaa säästävän liikkumisen,
ketteryyden, joustavuuden ja kyvyn kääntyä tarvittaessa vaikka ”kolikon päällä”.
Selkä on täysin suora ja lyhyt, muodostaen voimakkaan linkin hieman ulkonevan säkän ja lihaksikkaan
lantion välille. Liian pitkällä selällä on taipumus olla pehmeä ja heikko. Tämä on ilmeistä niin koiran seisoessa
kuin liikkuessakin. Liikkeessä koiran selkä pysyy vakaana ja suorana. On sanottu, että jos asetat vesilasin
liikkuvan kaanaankoiran selkään, se ei läiky tippaakaan.
Kaanaankoira on lihaksikas koira eikä se saa olla löysä. Lihakset eivät ole niin silmiinpistävät kuin joillakin muilla
roduilla mutta niiden pitäisi olla hyvin kehittyneet ja selvästi koskettamalla havaittavissa. Kaanaankoiran
ulkomuodon pitäisi olla aina hyväkuntoisen näköinen, ei pehmeän tai velton oloinen.
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Rintakehän tulee olla riittävän syvä ja leveä. Rinnan syvyys ylettyy kyynärpään tasolle. Kylkiluiden tulee olla
kaarevat mutta eivät tynnyrimäiset. Rinnan liiallinen leveys vaikeuttaa lapaluiden ja olkavarsien tehokasta
käyttöä sekä vaikuttaa huonosti etuliikkeisiin. Myös liian kapea rinta aiheuttaa vääränlaiset etuliikkeet sekä
olkapään väärän asennon. Eturinnan tulisi olla hyvin kehittynyt. Kapeus on erittäin epäsuotavaa.
Pitkänomainen runko aiheuttaa virheellistä venytetynoloista ja loikkivaa käyntiä tai epävakaata,
epäyhtenäistä liikettä - näyttää siltä kuin koira koostuisi kahdesta yhteen juuttuneesta palasta eikä yhdestä
tiivistä, tehokkaasta ja tasapainoisesta kokonaisuudesta.
Kaanaankoiran kulmaukset ovat keskinkertaiset, kuten muillakin neliönmuotoisilla roduilla, ja jälleen
avainsana on tasapainoisuus. Ylikulmautuminen on miellyttävän ja näyttävän näköistä kun koira seisoo
paikallaan mutta se aiheuttaa huonot liikkeet, liian pitkän askelluksen, joustavuuden ja ketteryyden puutetta
sekä vaikuttaa haitallisesti tasapainoon. Alikulmautuneisuus estää liikkeiden riittävän ulottuvuuden.
Vatsalinjan ylösvetäytyminen on melko silmiinpistävä, etenkin nuorilla koirilla. Nuori koira saattaa vaikuttaa
suhteellisen pitkäjalkaiselta ennen kuin rintakehä on täysin kehittynyt ja se saattaa näyttää siltä kuin rungon
rakenne olisi liian kevyt. On tärkeää muistaa että kaanaankoira on rotu joka aikuistuu hyvin hitaasti, koirat
ovat täysikasvuisia vasta noin kolmen-neljän vuoden iässä. Etenkin urokset ovat parhaassa iässään vasta
noin neljän vuoden iässä.

Nämä ovat esimerkkejä erinomaisen runkotyypin
omaavista kaanaankoirista – oikea kaulan pituus;
vahva, suora ylälinja; oikea kulmautuneisuus; erinomainen rintakehän syvyys; lihaksikas, atleettinen,
tasapainoinen runko
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Eturaajat: lavat viistot ja lihaksikkaat, kyynärpäät tiiviit. Eturaajat täysin suorat.
Lapojen viistous on tärkeää koska se sallii riittävän rungon leveyden rintakehän ja kaareutuvien kylkiluiden
kunnolliselle kehitykselle. Kyynärpäät ovat lähellä runkoa, eivät täysin kiinni mutta eivät myöskään harallaan
sekä koiran seisoessa että liikkuessa. Oikea kulmautuneisuus on ensiarvoista kunnollisten liikkeiden kannalta.
Eturaajat eivät saa olla kaarevat eivätkä ne saa kiertyä sisään eikä ulos vaan niiden pitää olla täysin suorat
niin että hyvin muodostuneet tassut osoittavat suoraan eteenpäin..

Takaraajat: voimakkaat, hyvin kulmautuneet. Matala kinner. Voimakas takamus, hieman
hapsullinen karvoitus.
Takakulmauksien täytyy olla tasapainossa etukulmauksien kanssa jotta koira pystyisi liikkumaan oikein ja
tehokkaasti ilman energian hukkaamista. Kulmautuminen on keskinkertaista mutta suhteessa
kokonaisuuteen. Voima ja riittävä lihasrakenne ovat välttämättömiä.

Käpälät: vahvat, pyöreät ja kissamaiset, kovat anturat.
Maasto joka on kaanaankoiran luonnollista elinympäristöä, on erittäin karua. Se koostuu äärimmäisen
kovasta ja erittäin kivisestä maaperästä, kukkuloista ja kuivista joenuomista joissa on paljon terävää irtokiveä
ja kasvustosta joka on yleensä kovaa, piikikästä, erittäin tiheää ja matalakasvuista. Maaperä ja kivet voivat
myös olla kesäisin erittäin kuumia kun aurinko on lämmittänyt niitä tuntikausia. Kaanaankoiran käpälien
täytyy olla sellaiset että ne kestävät näitä oloja vahingoittumatta ja mahdollistavat useiden tuntien
yhtämittaisen liikkumisen. Tehokkain tassumalli näihin oloihin on tiivis kissamainen tassu jossa on
holvikaarimaiset varpaat ja erittäin vahvat, kovat anturat jotka ovat kivien, piikkien ja kuumuden
läpäisemättömissä ja jotka soveltuvat hyvin juoksemiseen ja kiipeämiseen. Joillakin aavikkoroduilla on
pidemmän malliset jäniksenkäpälät mutta nämä rodut liikkuvat suurimman osan aikaa hiekkaisilla ja tasaisilla
alustoilla. Kaanaankoiran kivikkoisessa elinympäristössä tällaiset käpälät eivät ole toiminnalliset. Tassujen
heikkous, anturoiden pehmeys ja jäniksenkäpälän malliset tassut ovat vakavia virheitä.

Häntä: korkealle kiinnittynyt, paksu ja harjamainen. Koira kantaa häntäänsä selän päälle
kiertyneenä.
Häntä joka kiinnittyy oikein lyhyen ja voimakkaan selkälinjan jatkoksi kannetaan myös oikein, selvästi selän
päälle kiertyneenä. Oikeanlainen häntä on osoitus sekä oikeanlaisesta rakenteesta että voimakkaasta
luonteenlaadusta. Oikein kannettu häntä kaartuu kunnolla selän päälle koskettaen selkälinjaa, muodostaen
joskus jopa kaksoiskiepin. Vaikka tällainen ”kaksoiskieppi” ei olekaan ideaali on se toivottavampi kuin loivan
kaaren tai sapelin mallinen häntä joka ei kaarru selkälinjalle asti ja jota koira kantaa pystyssä kuin ajokoira tai
roikottaa perässään kuten husky. Hännän kaari voi olla selän päällä tai alaosastaan hieman toisen lonkan
päällä.
Vääränlainen hännän kantaminen on seurausta hännän liian alhaalla olevasta kiinnityskohdasta. Hännän
tyven pitäisi kiinnittyä korkealle takamuksen päälle ilman että selkälinjan ja hännän välissä olisi kuoppa.
Alaskiinnittynyt häntä on yleensä merkki liian pitkästä selästä tai ylikulmautuneesta takapäästä.
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Hyvä etulinja
Liian leveä rinta

Erinomainen kulmautuminen sekä edessä
että takana

Hyvä, suora takalinja

Etu- ja takakulmaukset hyvin suorat,
vääristynyt selkälinja

Hieman leveä seisoma-asento, mutta hyvä ja suora takalinja
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 Liian pitkä runko

Huono selkälinja – pehmeä selkä, korkea lantio 

 Lyhyet jalat, pehmeä selkälinja

Erittäin huono selkälinja – heikko ja vääristynyt 

Häntä ei ole vain mielijohteesta koiraan liitetty lisäke. Se on olennainen osa koiran ruumiinrakennetta ja
väärän tyyppinen häntä yleensä merkitsee myös muita rakenteellisia virheitä.
Tapa, jolla koira kantaa häntänsä ilmentää myös koiran luonnetta. Koira joka kantaa häntänsä alhaalla on
epävarma ja pelokas. Tuomarin on otettava tämä huomioon arvostellessaan koiraa. Kaanaankoira on
luonnostaan epäluuloinen eikä se ole koira joka yleensä nauttisi kansanjoukoista ja yleisöstä kehän laidalla. Ei
siis voi olettaa häntää kannettavan ylhäällä kaiken aikaa, mutta liikkeessä mieluummin näemme hännän
selän päällä kannettuna.
Hännän on oltava karvainen – kuten kuvattu “tiheä harja”. Hännän karvoituksen ei pidä olla ylettömän
pitkä, mutta tiheä kuten muuallakin koirassa. Lyhytkarvainen häntä on epätoivottava – häntää käytetään
aavikolla kuonon suojana koiran käpertyessä nukkumaan kylmällä ilmalla ja tuuhea karva auttaa pitämään
kuonon ja hengitettävän ilman lämpimänä.
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Karvapeite: Peitinkarva tiheä, karhea ja suora. Lyhyestä keskipituiseen. Pohjavilla lyhyttä,
rungonmyötäistä ja runsasta.
Oikeanlaisella turkilla on suuri merkitys. Turkki suojaa äärimmäisissä ilmasto-olosuhteissa, äärimmäisen
kuumasta äärimmäisen kylmään, suurta lämpötilanvaihtelua vastaan, vuodenajasta riippuen jopa saman
vuorokauden aikana. Ihmisillä on tapana ajatella että Lähi-itä on vain aavikkoa jossa polttava aurinko
porottaa loppumatonta hiekkaa. Tarkalleen ottaen tämä ei pidä paikkaansa. Israelissa on karua ja
äärimmäisen kuivaa (vaikka lähellä rannikkoa ilmasto voi olla melko kosteakin), ja lämpötilavaihtelut ovat
suuria. Päivällä lämmintä voi olla yli 40 °C osan vuotta ja yöllä alle 0 °C. On kausia jolloin sataa yllättäen ja
rankasti, joillain alueella luntakin. Kaanaankoiran turkin on siis suojattava sitä näiltä äärimmäisiltä olosuhteilta,
kuten myös piikikkäältä kasvillisuudelta, alueelle tyypillisten pensaiden okailta kuten myös ulkoloisilta kuten
kirput ja täit, sekä toisten koirien tai muiden eläinten hyökkäyksiltä.
Näistä syistä kaanaakoiralla on kaksinkertainen turkki, samanlainen jota tavataan useimmilla villeillä ja
puolivilleillä koiraeläimillä. Tällainen turkki on tyypillinen myös monilla muilla pystykorvaroduilla. Päällysturkki on
karheaa ja jäykkää, keskipituista ja irti ihosta. Tämä piirre auttaa sitä pysäyttämään piikit ja takiaiset ennen
kuin ne pääsevät rikkomaan ihoa, suojaamaan sateelta ja kosteudelta sekä antaa iholle tilaa kierrättää
ilmaa päivän kuumuudessa. Pohjavilla, joka on erittäin tiheää ja villaista antaa suojan kylmää, kuumaa,
sadetta – ja koska juuri mikään ei mene sen läpi – myös loisia, okaita ja muiden eläinten hampaita vastaan.
Pohjavillan puute on hyvin vakava virhe. Juuri tämä ominaisuus on ehdottoman eloonjäämisen vastainen.
On huomioitavaa, että rodut jotka eniten kärsivät auringosta ja kuumasta ilmastosta ovat hyvin lyhyt turkkisia
eikä niillä ole pohjavillaa (bokserit, pinserit) eivätkä suinkaan runsasturkkiset rodut.
Toisinaan näkee beduiineillakin kaanaankoiria joilla on pitempi turkki, samanlainen kuin
belgianpaimenkoiralla. Vaikka turkki olisikin karkeaa, liika pituus ei ole toivottavaa. Pidempääkin turkkia
esiintyy silloin tällöin, mutta yleensä se on pehmeää ja silkkistä – erittäin epätoivottavaa, sillä turkin laatu ei
juurikaan suojaa koiraa.

Musta-valko laikullinen

Puna-valko laikullinen
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Kerma
Bostonterrieri -väritys

Black and tan – epätoivottava

”Likaisen” punainen turkki mustilla
karvanpäillä – epätoivottava

Erinomainen hännän kiinnitys ja kantotapa, esimerkki todellisesta punaisesta.
Tällainen voimakas, kirkas punainen on melko harvinainen.
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Hännän kaari liian löysä ja häntä liikaa vinossa sivulla

Tämä “sapelihäntä" on liian suora
Maksan väri on kielletty

Liian pitkä karvapeite
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Häntä ei riittävästi selän päällä

Musta ”satula” – epätoivottava. Hyvä hännän
kiinnitys ja kantotapa

Täydellinen karvalaatu
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Hapsukkaat “housut”, kaulan harja ja häntätöyhtö ovat yleensä muuta turkkia pidempää, mutta eivät saisi
olla liian pitkää tai pehmeää.

Väri: Hiekanvärisestä punaruskeaan, valkoinen, musta tai laikukas, mustan maskin kanssa tai
ilman. Jos maski on, sen pitää olla symmetrinen. Musta maski on sallittu kaikissa väreissä. Valkeat
merkit sallittuja kaikissa väreissä. ”Bostonterrierikuvio” yleinen. Harmaa, brindle, black & tan tai
kolmivärinen eivät ole hyväksyttäviä. Aavikon värit – hiekka, kulta, punainen tai kermanväri –
ovat erittäin tyypillisiä.
Hyväksyttäviä värejä ja kuvioita on paljon. Jotkut värit ovat tyypillisempiä tietyissä osissa maata josta koirat
tulevat – musta ja mustavalkoinen ovat tyypillisiä kallioiselle ja metsäiselle pohjoisosalle ja vaaleammat
hiekanvärit, kermanväri, kulta ja punainen tyypillisempiä etelän erämaille ja aavikkoalueille.
Kun suuri määrä värejä on hyväksyttäviä, on helpompi listata hyväksymättömät. Kaikkein epätyypillisin väri
on brindle (kuten esim. bokseri) ja maksanvärinen. Näitä värejä ei koskaan tavata villissä kannassa eikä
puhdasverisissä Israelissa syntyneissä pentueissa. Näiden värien esiintymistä pidetään osoituksena
mahdollisesta sekarotuisuudesta koiran esi-isissä. Maksanvärisen koiran kirsu ja silmäpigmetti ovat myös
maksanväriset ja silmät keltaiset – ne haittaavat selviytymistä raa’assa Lähi-idän auringossa.
Black & tan (kuten esim. dobermanni) ja kolmivärinen (kuten beagle – selvästi erottuvina ruskeat, mustat ja
valkoiset alueet, tai useimmiten musta satula ruskealla reunuksella, jaloilla, niskassa, kuten
saksanpaimenkoira, jolla valkoinen trimmi) esiintyvät kaanaankoiralla. Nämä ovat väistyviä värejä joita välillä
esiintyy, mutta värit ovat epätoivottuja. Prof. Menzelin mielestä nämä värit eivät ole tyypillisiä tai
luonteenomaisia ja antavat kaanaankoiralle sekarotuisen ilmiasun. Tämän värisiä koiria ei hyväksytä
näyttelyissä eikä niitä toivota käytettävän jalostukseen, sillä värit periytyvät.
Harmaalta tai harmailta läiskiltä näyttävä väri esiintyy kaanaankoirissa, mutta yleensä tuloksena erillisistä
mustista ja valkoisista karvoista sekaisin, joka vain näyttää harmaalta. Puhdas harmaa, kuten weimarinseisojalla, on täysin hylkäävä väri.
Kaanaakoiralla, jolla on oikeanlainen kerman tai punaisen värinen turkki saattaa olla mustat karvanpäät.
Tämä on usein silmiinpistävää pennuilla ja häviää kun ne aikuistuvat ja vaihtavat turkkinsa. Toisinaan
kuitenkin osa mustasta jää, jättäen värin “likaiseksi”. Tätä ei katsota kolmivärisyytenä, mutta se ei ole
toivottavaa.
Kaanaankoiralla voi olla maski, musta tai valkoinen, kaikissa väreissä. Maski ei ole olennainen, mutta jos
sellainen on, sen on oltava symmetrinen. Epäsymmetrinen maski ei ole viehättävä ja sotii oikeaa ilmettä
vastaan.
Erilaiset kuviot ovat yleisiä – tasainen väri valkealla trimmillä (valkoiset sukat, rinta, valkoista kaulassa ja
hännässä, valkoinen piirto kuonon päällä); bostonterrierikuvio ei ole kovin yleinen mutta sangen viehättävä.
Laikulliset voivat olla pienistä pilkuista suuriin laikkuihin, tai pientä nokipilkkua koko turkin alueella. Kaikki nämä
ovat täysin hyväksyttäviä.

Koko: Korkeus 50-60 cm. Urokset saavat olla huomattavasti suurempia kuin nartut. Paino 18-25 kg.
Olemme nyt tekemisissä koiran kanssa joka on keskikokoinen korkeuden, painon ja rakenteen suhteen. Ja
taas, tasapainoisuus ja suhteellisuus ovat olennaisinta. Urokset saavat olla huomattavasti suurempia ja
voimakasrakenteisempia kuin nartut, mutta sekä urokset että nartut pitäisi sijoittua skaalan keskelle eikä
ääripäihin. Kaanaankoira ei saa näyttää suurelta tai raskaalta koiralta, mutta ei myöskään pieneltä ja liian
hienostuneelta. Kyse on keskikokoisesta mutta voimakkaan näköisestä koirasta joka ilmiselvästi näyttää
kykenevältä selviytymään hankalissa olosuhteissa ja kykenee puolustamaan itseään ja reviiriään.
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Liikkeet: Nopea, kevyt ja tarmokas ravi. Tulee vaikuttaa ketterältä ja elinvoimaiselta. Oikea liikuntatapa on tärkeä.
Yksi kaanaankoiran silmiinpistävin ominaisuus on sen vaivaton, matkaavoittava ravi. Toisin kuin useat muut
rodut, joissa on vaikea määritellä “hyvät liikkeet”, harvoin löytää kaanaankoiraa joka ei liiku hyvin. Oikea
liikkumistapa on tietenkin seurausta oikeasta rakenteesta, ja kaanaankoiralle tarkoituksenmukainen tapa
liikkua on olennaista pysyäkseen hengissä.
Kaanaankoiralle tyypillinen tapa liikkua on lyhyttä, nopeaa, kevyttä ja ketterää ravia, jossa lähestytään yhtä
uraa nopeuden kasvaessa. Liikkeiden pitäisi aina näyttää voimakkailta, ketteriltä, ja notkean tarmokkaan
vaivattomalta. Etuosan ja takaosan liikkeiden tulisi olla täydellisesti tasapainossa. Ylälinjan tulisi pysyä
tasaisena ja vaaka-tasossa. Liike ei koskaan saisi näyttää raskaalta, jäykältä tai vaivalloiselta. Kaanaankoira
ei liiku pitkillä loikkivilla harppauksilla: sen ravi on lyhyttä ja nopeaa ja sen pitäisi ilmentää kykyä vaihtaa
suuntaa hetkessä, hypätä vastaantulevan esteen yli tai päälle ja jatkaa matkaansa tunteja väsymättä.
Pitkärunkoiselta koiralta puuttuu liikkeen vaivattomuus ja pehmeys, näyttää kuin sen etu- ja takaosa eivät
liikkuisi aivan samassa tahdissa. Puute kulmausten tasapainoisuudessa saattaa aiheuttaa virheitä kuten
peitsaus ja yliulotteisuutta. Etu- ja takajalkojen liikkeiden tulisi olla samansuuntaiset, edestä katsoen suorat,
siirtyen kohti yhtä koiran alla kulkevaa linjaa vauhdin lisääntyessä. Ristiinastuminen, melominen, löysät
kyynärpäät, pihtikintut ja ahtaat liikkeet ovat erittäin epätoivottavia.
Oikeanlainen liikkuminen on olennaista tällä rodulla ja siksi huonosta liikkumisesta tulee rangaista.

Erinomaiset,
vapaat etuliikkeet


Toinen esimerkki erinomaisista liikkeistä

Erinomaiset sivuliikkeet

Tämä, varsin niukasti kulmautunut narttu keikkuu
liikkuessaan ja sen selkälinja on lantiosta koholla
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Juoksun pisimmässä asennossa näkyy
kaanaakoiralle tyypillinen voima ja
loistokkuus sekä askeleen matkaa voittavuus.
Hyvä, voimakas ja suora selkälinja

Luonne: Valpas, nopea reaktioissaan. Epäluuloinen vieraita kohtaan, puolustushaluinen, mutta ei
aggressiivinen. Ei varovainen ainoastaan ihmisiä, vaan myös muita eläimiä kohtaan. Erityisen
uskollinen ja vastaanottavainen koulutukselle.
Kaanaankoiraa arvostellessa peruskäsitys kaanaankoiran luonteesta on olennaista. Kaanaankoira ei ole
ulospäinsuuntautunut ja ystävällinen kaikille eikä se halukkaasti ja iloisesti ota vastaan kaikkien paijauksia.
Kaanaankoira on selviytynyt koska sillä on pitkälle kehittynyt epäluuloisuus, sen kyky reagoida hetkessä
kaikkeen mitä se pitää vaarallisena. Siksi se on haluton näyttelykoira – se ei halua olla pois omalta reviiriltään,
etenkään paikassa jossa on paljon muita koiria ja vieraita ihmisiä eikä se pidä vieraan ihmisen käsittelystä.
Koska se on älykäs ja koulutettava, se oppii sietämään tämän, mutta yleensä se ei näyttelyistä nauti. Se
saattaa olla haluton pitämään häntäänsä ylhäällä näyttelykehässä ja osoittaa vastahakoisuuttaan
perääntymällä tuomarin lähestyessä. Se saattaa myös säikkyä epätavallisia tai äkkinäisiä ääniä, liikkeitä tai
tapahtumia. Jos sille antaa hetken aikaa tarkastella uutta tilannetta ja katsoa tarkkaan lähestyvää tuomaria,
oikein sosiaalistettu ja opetettu kaanaankoira asettuu ja käyttäytyy arvokkaasti, osoittaen omistajalleen
kunnioitusta kestämällä tämän kaiken höpsötyksen jos sen omistajan mielestä se on kerran tärkeää. On
tärkeää että tuomari ymmärtää että tämä käyttäytymistyyppi ei osoita arkuutta tai huonoa luonnetta vaan
se on ominaisin luonteenpiirre kaanaankoiralle.
Kaanaankoira ei ole aggressiivinen koira luonnostaan eikä varsinkaan ollessaan pois omalta reviiriltään. Se ei
saa koskaan osoittaa mitään merkkiä hyökkäävyydestä normaalisti lähestyvää ihmistä kohtaan ja sen tulisi
antaa koskea itseään. Sen ei myöskään tulisi ilmaista kontrolloimatonta aggressiivisuutta toisille koirille.
Tämänlainen käyttäytyminen on ehdottoman epätoivottavaa.

Virheet: Kaikki poikkeavuudet rotumääritelmästä. Kaikki rakennevirheet jotka poikkeavat
hyvärakenteisen koiran normeista. Kaikki mikä voisi estää elinmahdollisuudet aavikkoeläimenä.
HUOM: Uroksella tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina
kivespussiin.
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