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Arvoisa mäyräkoirien ulkomuototuomari,
Suomen Mäyräkoiraliitto SML – Finska Taxklubben FTK on vastaanottanut Saksasta Deutscher Teckelklubilta sekä Welt
Union Teckel:tä seuraavan tiedotteen, johon toivomme teidän tutustuvan. Lyhyesti sanottuna: pitkäkarvainen mäyräkoira ei ole trimmattava rotu.

Tärkeä tiedotus kaikille ulkomuototuomareille ja
kaikille pitkäkarvaisten mäyräkoirien näytteilleasettajille:
Viime aikoina ovat erilaisilla internetsivuilla lisääntyneet vinkit pitkäkarvaisten mäyräkoirien trimmaamiseksi. Näillä
ennen kaikkea ulkomaalaisten mäyräkoirienomistajien sivuilla on kuvattuna koiria, joiden turkkia on kaulasta trimmattu
ja leikattu. Tällaisia mäyräkoiria esitetään lisääntyvässä määrin myös FCI-jäsenmaiden näyttelyissä. Tällainen toimenpide
on ensisijaisesti tunnistettavissa siitä, että kaulassa oleva karva on erittäin lyhyttä ja tyypilliset pitkät karvat alkavat
vasta eturinnan korkeudelta. Näin selkälinja saadaan myös näyttämään pidemmältä. Saksan mäyräkoiraliitto, joka
vastaa rotumääritelmästä, ei hyväksy tällaista pitkäkarvaisten mäyräkoirien trimmaamista tai leikkaamista. Tämä koskee
kaikenkokoisia pitkäkarvaisia mäyräkoiria. Tällä tavalla käsitellyille mäyräkoirille pätee selkeästi rotumääritelmästä
annettu tarkennus luvussa 46.2: ‘Jos tuomari epäilee, että pitkäkarvaisen mäyräkoiran kaulaa on trimmattu tai leikattu,
ei kaulan ja eturinnan karvoitus eikä koko ulkoinen ilmiasukaan ole enää arvosteltavissa.’ Tästä syystä tällainen mäyrä
koira saa EVA:n (ei voida arvostella), koska sitä on käsitelty ja saatu koira näyttämään erilaiselta trimmaamattomaan
verrattuna.
Ulkomuototuomareita pyydetään ehdottomasti kiinnittämään huomiota tähän asiaan kaikissa jalostustarkastuksissa
ja näyttelyissä, jotta tämä väärä menettely saadaan loppumaan.
Viran puolesta
Wilfried Petersen
(Käännös Perttu Ståhlberg)

Wichtiger Hinweis für alle Zuchtrichterinnen und Zuchtrichter und für alle
Ausstellerinnen und Aussteller von langhaarigen Teckeln:
In letzter Zeit mehren sich die Hinweise auf verschiedene Internetseiten – vor allem
ausländischer Teckelbesitzer – auf denen Langhaarteckel abgebildet sind, die am Hals
getrimmt oder geschoren sind. Solche Teckel werden vermehrt auch auf Ausstellungen in
FCI-Mitgliedsländern gezeigt. Erkennbar ist eine solche Maßnahme in erster Linie daran,
dass die Behaarung am Hals sehr kurz ist und dass die typischen langen Haare erst an der
Vorbrust auf der Höhe der verlängerten Rückenlinie ansetzen. Der DTK als Standard
gebender Verein wünscht ein solches Trimmen oder Scheren von Langhaarteckeln – gleich
welcher Größe – nicht. Für derartig hergerichtete Teckel gilt sinngemäß die Regelung in
Ziffer 46.2 des Kommentars zum Standard: Hat ein Richter den Verdacht, dass ein
Langhaarteckel am Hals getrimmt oder geschoren wurde, so ist die Behaarung an Hals und
Vorbrust sowie das gesamte äußere Erscheinungsbild nicht mehr beurteilbar. Ein solcher
Teckel ist deshalb „ohne Bewertung“ aus dem Ring zu entlassen, denn an ihm wurde
manipuliert, um über den ursprünglichen Zustand hinweg zu täuschen.
Die Damen und Herren Zuchtrichterinnen und Zuchtrichter werden um unbedingte
Beachtung auf allen Zuchtschauen und Ausstellungen (also auch im Ausland) gebeten, um
dieser Unsitte Einhalt zu gebieten.
Der Bundesobmann
für das Zuchtrichterwesen
Wilfried Petersen
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Lisäksi muistutamme seuraavista asioista arvostellessanne mäyräkoiria:

Kääpiö- ja kaniinimäyräkoirien mittaus
On toivottavaa, että kaikki kääpiö- ja kaniinimäyräkoirat mitataan huolimatta iästä tai arvosteluluokasta ja merkitään
arvosteluun. Mittaus suoritetaan rintakehän syvimmästä kohdasta, ei mahan kohdalta! Mittaustuloksen kysyminen
omistajalta, tai että koira joskus on mitattu omistajan mukaan, ei vastaa mittausta.
Pohjoismaisessa tuomarineuvottelussa keskusteltiin, että H on maksimiarvosana mittaustulokseltaan liian isolle koiralle.
35 cm on yläraja kääpiömäyräkoiralle ja 30 cm kaniinimäyräkoiralle. Koiran on oltava rotunsa mitoissa iästä tai luokasta
huolimatta.
Kääpiö- ja kaniiniversiot eivät saa mennä mittaan kehittymättömän rintakehän vuoksi, vaan myös niiltä on vaadittava
normaalia runkoa sekä rintakehää.
Mikäli haluat muistutella tai varmistaa mittaustekniikkaa, se onnistuu henkilökohtaisesti sopimuksen mukaan. Ota
yhteyttä Riitta Lahtovaara, puh. 050 527 8104, Matti Tuominen, puh. 040 767 8816, Pauliina Sjöholm, puh. 040 720 4122.
Mittanauhan oikea paikka
mitattaessa rinnanympärystä
on rintakehän syvimmässä
kohdassa mennen tarvittaessa
kyynärpään taakse. Mittanauhan pitää olla pystysuorassa.
Ota tukeva ote mittanauhan
molemmista puolista ja vedä
nauha ristiin koiran selän
päältä. Omat sormet eivät saa
olla mittanauhan alla ja mittaustuloksessa täten mukana.
Kiristä tiukkaan, jotta mittaat
vain rintakehän eikä turkkia,
läskejä ym.. Lue tulos 10 cm:n
kohdalta ja vähennä tuloksesta
10 cm (esim. 43 cm > 33 cm).

Normaalikokoisten yläraja on 10 kg
Kasvattajat ovat ilmaisseet huolensa myös normaalikokoisten koon kasvusta. Kehissä esiintyy jopa 9–10 kiloisia narttuja,
sekä 12–14 kiloisia uroksia. Normaalikokoisen mäyräkoiran tulee mahtua luolaan, jonka suuaukko on 13x18 cm. Jalostustuksen tavoiteohjelmaan ja rotumääritelmään perustuen toivotaan, että rotumääritelmän painorajoja noudatetaan
ja että yli 10 kg koirille ei jaettaisi laatuarvosanaa erinomainen. Mäyräkoirien JTO:aan on kirjattu: Ulkomuototuomarille
esitetään toivomus olla palkitsematta ERI:llä yli 10 kg painavia normaalikuntoisia koiria.
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”Trendivärejä”
Mäyräkoirissa ovat yleistyneet ”ruudut ja raidat” eli juovikkaita (brindlen värisiä) mäyräkoiria tapaa jo kehissä usein
ja merlevärissä on erilaisia laikutuksia. Jopa koiria, jotka ovat sekä juovikkaita, että laikullisia (hylätty). Itse väri ei ole
mäyräkoirassa pääasia ja näissä väreissä löytyy myös upeita yksilöitä. Arvostellessa saattaa kuitenkin tulla eteen
hämmentäviä tilanteita näiden värien vuoksi.

Rotumääritelmä:
Laikulliset ja juovikkaat: Yleisväri on aina tumma (musta, punainen tai harmaa). Toivottuja ovat
epäsäännölliset harmaat tai kellanruskeat laikut (suuret alueet eivät ole toivottuja). Tumman tai vaalean
värin ei kummankaan tule olla hallitseva. Juovikkaan mäyräkoiran väri on punainen tai keltainen, jossa on
pohjaväriä tummempia juovia. Kirsu ja kynnet ovat kuten yksi- tai kaksivärisillä.

• Brindle koira, jolla on vain muutama raita:
> Mikäli raitoja on vain muutama, ja koirasta saa ennemminkin yksivärisen kuvan, voi jättää sen ilman
		 laatuarvosanaa erinomainen.
• Punalaikullinen (merle):
> sallittu väri.
		 Mikäli huomaatte punaisessa koirassa himmeitä “tahroja” tai läikkiä, jotka viittaavat merle-väriin, siitä on
		 hyvä mainita arvostelussa, sillä näitä on rekisteröity virheellisesti punaiseksi.
		 Kahden merlevärisen mäyräkoiran yhdistäminen ei ole sallittua, joten tieto on tärkeä jalostustoimikunnalle.
• Musta- tai ruskealaikullinen (merle) koira, jolla vain hieman vaaleampia laikkua tai laikut eivät erotu kunnolla:
> Merlevärisen koiran ei myöskään tulisi näyttää kaukaa katsottuna mustalta punaisin merkein tai ruskealta keltaisin
		 merkein, vaan laikutuksen tulisi olla tasaista. Jos koiralla on vain pientä merkkiä päässä tai rungossa, muuten
		 sen ollessa lähes tasaisen musta tai ruskea, ei laatuarvosanaa erinomainen ole tarpeen antaa.
• Musta punaisin merkein, jolla brindlekuvio näkyy rinnan ja pään tan merkeissä:
> Rotumääritelmässä sanotaan, että juovikkaan pohjaväri on punainen tai keltainen. Korkeintaan H.
		 Tan merkkien värin selkeyteen ja kokoon on muutenkin kiinnitettävä huomiota.

Selvät juovat punaisessa mäyräkoirassa.

Tasaisesti laikuttunut ruskea keltaisin merkein oleva
mäyräkoira.

