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(VÄSTGÖTASPETS)
Ruotsalainen rotu
HISTORIA/KÄYTTÖTARKOITUS: Länsigöötanmaan pystykorvaa pidetään
yhtenä aidoista ruotsalaisista roduista, vaikkakin tiettyä epäselvyyttä yhä esiintyy
sen sukulaisuudesta osittain samantyyppiseen welsh corgiin. Se, miten viikingit
toivat tämän pystykorvatyypin koiria Ruotsiin tai päinvastoin, lienee vaikea
selvittää, mutta nykyisen kynologisen tutkimuksen mukaan tämä rotu on todellakin
syntynyt Ruotsissa.
Rodun alkuperästä riippumatta kunnia siitä, että länsigöötanmaan pystykorva on
tunnustettu ja rekisteröity ruotsalaiseksi roduksi, kuuluu kreivi Björn von Rosenille.
Hän kiinnitti huomiota 1940-luvun alussa tämän pystykorvatyypin esiintymiseen ja
kartoittamalla jäljellä olevan kannan Länsigöötanmaalla ja etenkin Varaslättenissä
hän löysi pienen, mutta suhteellisen yhtenäisen kannan suunnitelmallista
jalostustyötä varten. Käytännön jalostustyö oli kuitenkin ennen kaikkea rehtori K.
G. Zettersténin käsissä.
Tyypin vakiinnuttaminen saattoi tapahtua täysin menettämättä rodun hyviä
paimennusominaisuuksia.
Valppaus, tarmokkuus ja reipas eloisuus ovat rodulle luonteenomaista.
YLEISVAIKUTELMA: Länsigöötanmaan pystykorva on matalaraajainen,
voimakas ja peloton pieni koira, jonka ryhti ja ilme osoittavat valppautta, eloisuutta
ja tarmokkuutta.
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PÄÄ: Pään tulee olla kuiva ja melko pitkä. Kallo lähes litteä, selvä otsapenger.
Pään tulee olla ylhäältäpäin katsottuna tasaisesti kirsua kohti kapeneva. Kuono on
sivulta katsottuna melko tylppä ja vain hieman kalloa lyhyempi. Kirsun tulee olla
musta. Alaleuka on tylppä ja voimakas, muttei esiintyöntyvä. Huulet tiiviit ja
tiiviisti sulkeutuneet.
SILMÄT: Keskikokoiset, soikeat ja tummanruskeat.
KORVAT: Keskikokoiset, teräväkärkiset, pystyt, jäykät kärkeen saakka,
hienokarvaiset ja liikkuvat. Korvat eivät saa olla liian alas kiinnittyneet.
PURENTA: Täydellinen ja säännöllinen leikkaava purenta, hampaat tasaiset ja
hyvin kehittyneet.
KAULA: Pitkä, hyväryhtinen ja voimakaslihaksinen.
ETURAAJAT: Lapaluu on pitkä ja 45°:n kulmassa vaakatasoon nähden. Olkavarsi
on hieman lapaluuta lyhyempi muodostaen sen kanssa suoran kulman. Olkavarsi on
tiiviisti kylkiluita vasten, mutta vapaasti liikkuva. Kyynärvarren tulee olla edestä
katsottuna sen verran kaartunut, että raajan liike rintakehän alaosan kohdalla on
täysin vapaa. Välikämmen on joustava.
RUNKO: Selkä on suora, lihaksisto voimakas. Lanne on lyhyt ja voimakas.
Rintakehän tulee olla pitkä ja syvä, kylkiluut suhteellisen kaarevat. Edestä
katsottuna rintakehä on munan muotoinen, sivulta katsottuna soikea. Rintakehän
tulee ulottua 2/5 asti kyynärvarren pituudesta. Sivulta katsottaessa rintakehän alin
kohta sijaitsee aivan eturaajojen takana. Eturinnan tulee olla selvä, muttei liian
korostunut. Lantion tulee olla leveä ja hieman laskeva. Vatsaviiva hieman nouseva.
TAKARAAJAT: Polvi ja kinner ovat hyvin kulmautuneet ja takaa katsottuina
yhdensuuntaiset. Reiden lihakset ovat voimakkaat. Sääri on välijalkaa (kintereestä
polkuanturoihin) hieman pitempi. Luuston tulee olla voimakas.
KÄPÄLÄT: Keskikokoiset, lyhyet, soikeat ja suoraan eteenpäin suuntautuneet.
Päkiät ovat voimakkaat. Varpaat ovat tiiviit ja kaarevat.
HÄNTÄ: Häntä voi olla pitkä tai synnynnäinen töpöhäntä. Töpöhäntä on enintään
10 cm pitkä ja koira pitää sitä tavallisesti joko vaakatasossa tai riippuvana.
Kiinnostuessaan koira voi nostaa häntäänsä, ei kuitenkaan korkeammalle kuin
suoraan kulmaan selkälinjaan nähden.
LIIKKEET: Liikkeiden tulee olla terveet ja maatavoittavat.
KARVAPEITE: Karvapeitteen tulee muodostua hyvin tiheästä ja pehmeästä
pohjavillasta ja lyhyehköstä, kovasta ja pinnanmyötäisestä peitinkarvasta. Karva on
lyhyttä päässä ja raajojen etuosassa, mutta saa olla hieman pitempää niskassa,
kaulassa, rinnassa ja raajojen takaosassa.
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VÄRI: Toivottuja värejä ovat harmaa, harmaanruskea, harmaankeltainen,
punakeltainen tai punaruskea, joiden vaaleampia sävyjä esiintyy kuonossa,
poskissa, kurkussa, rinnassa, vatsassa, peräaukon ympärillä, käpälissä ja raajojen
alaosissa. Tummia peitinkarvoja on selässä, niskassa ja rungon sivuilla. Lapojen
kohdalla vaaleammat kuvioinnit, ns. valjaskuvio on toivottavaa. Valkoisia
merkkejä saa olla etu- ja takaraajoissa sekä rinnassa. Tämän lisäksi valkoista saa
olla hieman esim. kapeana juovana silmien välissä, niskaläikkänä tai vähäisenä
kauluksena.
KOKO: Uroksen ihannesäkäkorkeus 33 cm,
nartun ihannesäkäkorkeus 31 cm.
1 cm:n poikkeamat alle ja yli ihannesäkäkorkeuden ovat sallittuja. Säkäkorkeuden
suhde rungon pituuteen on 2:3.
VIRHEET: Jokainen poikkeama rotumääritelmästä on virhe ja arvostelussa virheet
tulisi suhteuttaa koiran hyviin ominaisuuksiin, kokonaisvaikutelmaan ja
rakenteeseen.

