SUOMEN CAVALIER KINGCHARLESINSPANIELIYHDISTYS ry.

CAVALIER KINGCHARLESINSPANIELI

~ ROTUESITE ~

Rodun historiaa
Jo 1400-luvulta löytyy maalauksia
eri puolilta Eurooppaa pienistä
kääpiöspanieleista, jotka ovat
nykyisen cavalier kingcharlesinspanielin esi-isiä. Pienet
spanielit olivat Euroopan hoveissa suuressa suosiossa erityisesti hovinaisten seuralaisina ja lämmittäjinä.
Britannian hoviin pienet spanielit toi luultavasti maan ranskalaissyntyinen kuningatar Henrietta Marie, jonka poika, tuleva kuningas Kaarle II, oli jo lapsuudessaan näiden ympäröimä.
Kuningas Kaarle II:lla oli pieniä spanieleita jatkuvasti seurassaan ja
hän myös sääti lain, jonka mukaan näillä kääpiöspanieleilla oli vapaa
pääsy joka paikkaan valtakunnassa. Rotu on saanut nimensä juuri tältä kuninkaalta (King Charles II).
1700-luvun loppupuolella esiintyi erityyppisiä spanieleita; suuria ja pieniä vesispanieleita, springerspanieleita ja cockerspanieleita sekä kingcharlesinspanieleita. Tiedetään, että viimeksi mainitut työskentelivät
ylösajavina ja noutavina koirina. Blenheimin palatsissa kasvatettiin
pitkään pieniä punavalkoisia spanieleita ja näiden mukaan punavalkoinen cavalierikin on saanut nimensä. Tarina kertoo, että cavalierin
päälaella oleva väritäplä on saanut alkunsa Marlboroughin herttuatar
Sarahin sormenjäljestä. Näihin aikoihin alkoi pikku spanieleiden tyyppi
yhtenäistyä. The Toy Spaniel Club perustettiin vuonna 1886 ja jokaiselle neljästä eri väristä annettiin oma nimi. Nämä olivat King Charles
(black and tan), Prince Charles (tricolour), Blenheim (punavalkoinen)
ja Ruby (punainen). Silloin oli muodissa lyhytkuonoinen pyöreäkalloinen kääpiöspanieli.
Vasta v.1926 ryhdyttiin Englannissa järjestelmällisesti jalostamaan alkuperäisen mukaista pitkäkuonoisempaa ja tasakalloisempaa tyyppiä,
palkitsemalla rahapalkinnolla Crufts’in näyttelyssä paras alkuperäistä
tyyppiä edustava koira. Vuonna 1928 perustettiin The Cavalier King
Charles Spaniel Club ja cavalier kingcharlesinspanielille tehtiin oma
rotumääritelmä. Vuonna 1945 the Kennel Club vahvisti sen virallisesti.
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Ensimmäiset cavalierit tuotiin Suomeen Iso-Britanniasta vuonna 1952.
Kasvatus lähti käyntiin hitaanlaisesti ja vasta 1970-luvun puolivälissä voitiin huomata rodun suosion hiljalleen nousseen. Vuonna 1981
rekisteröitiin 356 cavalieria, vastaava luku 10 vuotta myöhemmin oli
kolminkertainen: 1104 kpl. Cavalier on ollut jo pitkään Suomen 10
suosituimman koirarodun tuntumassa rekisteröintien ollessa lähes
900 kpl vuodessa.

Cavalier rotuna
Cavalier kingcharlesinspanieli on yleisvaikutelmaltaan iloinen kääpiöspanieli. Sen olemuksen tulee huokua elämäniloa,
vauhdikkuutta ja lempeyttä. Temperamentti näkyy
ilosta liikkua ja hännän
alituisena heilumisena ja
uteliaisuutena ulkomaailmaa ja ihmisiä kohtaan.
Terverakenteinen cavalier liikkuu vapain askelin hännän heiluessa selkälinjan jatkeena. Myös suuret tummat silmät ja lempeä ilme kuuluvat
sen pitkien korvakarvojen kehystämille kasvoille olennaisesti. Hyväksytyt neljä värimuunnosta ovat blenheim, tricolour, ruby ja black & tan.
Cavalier kingcharlesinspanieli on seurakoira ja sopii monipuoliseksi
harrastuskoiraksi sekä lemmikiksi. Luonteeltaan se on lempeä ja avoin,
eikä se saa olla aggressiivinen, arka tai hermostunut.
Cavalierin turkin karvanlaatu on pitkä ja silkkinen. Turkki on kuitenkin suhteellisen helppohoitoinen ja usein riittää kun sen harjaa
huolellisesti läpi kerran-pari viikossa. Turkin voi pestä aina kun se tuntuu likaiselta.
Cavalier ei ole trimmattava rotu.
Rotumääritelmän mukaan ainoat mitat, joita cavalierille annetaan ovat kuonon pituus (n. 3,8
cm) sekä paino, jonka tulisi olla 5,4-8,2 kilon
välillä. Säkäkorkeutta ei ole mainittu, mutta
käytännössä se on n. 30-35cm. Cavalier on
kauttaaltaan erittäin sopusuhtainen koira.
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Rodun terveys
Cavalierin keskimääräinen elinikä on 10 vuoden molemmin puolin, mutta koiran pysyessä terveenä voi cavalier elää jopa yli 16 vuotta vanhaksi.
Perinnöllisten sairauksien ehkäisemiseksi jalostukseen käytettäviltä
koirilta tutkitaan sydän, silmät ja polvet. Suurin huomio on kiinnitetty
sydänkuuntelututkimuksiin, sillä rodussa esiintyy perinnöllistä sydänvikaa. Cavalier kuuluu PEVISA-ohjelmaan (Suomen Kennelliiton perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamis-ohjelma) sydämen ja
vuodesta 2010 myös silmien ja polvien osalta. Viime vuosina on lisäksi
käynnistetty tutkimukset syringomyelia-nimisen sairauden esiintymisen kartoittamiseksi. Yksityiskohtaisempaa lisätietoa terveysasioista
löytyy yhdistyksen kotisivuilta sekä cavalierin jalostuksen tavoiteohjelmasta.
Pentua hankittaessa on
tärkeää valita pentu sellaisesta yhdistelmästä,
jossa kummatkin vanhemmat ja mahdollisesti myös
isovanhemmat ovat sydänkuunneltu ja todettu terveiksi, koska perinnöllinen sydänsairaus saattaa
ilmetä vasta myöhemmällä iällä. Kaikki viralliset
terveystutkimustulokset
ovat nähtävissä Kennelliiton koiranetissä (http://jalostus.kennelliitto.fi - FCI ryhmä 9). Yhdistyksen jalostustoimikunta tiedottaa lisäksi yhdistyksen jalostusohjesäännön täyttävistä yhdistelmistä yhdistyksen kotisivuilla.

Kenelle Cavalier sopii?

• Sinulle, joka haluat iloisen, luotettavan ja seurallisen lemmikin
• Sinulle, joka haluat harrastaa monipuolisesti koirasi kanssa
• Sinulle, joka asut kaupungissa ja iso koira ei tule kysymykseen
~ Cavalier on suuri koira pienessä pakkauksessa ~

Kenelle Cavalier ei sovi?

• Sinulle, joka haluat vahti- tai tarhakoiran
• Sinulle, jolla ei ole aikaa hoitaa, helliä ja halia koiraasi
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Rotujärjestö
Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry on
Suomessa toimiva cavalierharrastajien oma yhdistys, joka valvoo rodun
jalostusta, ajaa cavalierharrastajien asioita mm.
Suomen Kennelliitossa ja
järjestää erilaista toimintaa jäsenilleen.
Jokavuotisilla talvi- ja kesäpäivillä yhdistetään huvi ja hyöty viikonlopun yli lomaillen. Perinteisten kesäpäivien ohjelmaan kuuluu erilaista hoito-opastusta, esitelmiä, epävirallinen näyttely, kilpailuja ja ennen
kaikkea mukavaa yhdessäoloa. Talvipäivien ohjelma laaditaan jäsenistön toiveiden ja kesäpäivillä annetun palautteen mukaan. Sekä talviettä kesäpäivät sopivat yhtä hyvin aivan uusille kuin jo kokeneemmillekin harrastajille. Siellä on kiva olla mukana - ja koiratkin viihtyvät!
Yhdistyksen jalostustoimikunta opastaa ja auttaa uusia ja kokeneempiakin kasvattajia heidän kasvatustyössään sekä välittää pentuja toimikunnan hyväksymistä yhdistelmistä. Terveystoimikunta järjestää
vuosittaisen terveyspäivän asiantuntijaluentoineen sekä 1-2 joukkoterveystarkastusta vuodessa. Harrastetoimikunta vastaa vuosittaisen Cavalier agilitymestaruuskilpailun järjestämisestä ja jakaa tietoa eri lajien
harrastusmahdollisuuksista.
Cavalier-lehti ilmestyy neljä kertaa
vuodessa. Lehdessä on ajankohtaista cavalier-asiaa, kirjoituksia ulkomailta, uutisia
ja tuloksia, koiran terveyteen liittyviä artikkeleita
sekä kaikille koiranomistajille
tärkeitä tiedotteita.
Käy tutustumassa yhdistyksen
toimintaan:

www.cavalieryhdistys.com
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CAVALIER KINGCHARLESINSPANIELI ROTUMÄÄRITELMÄ
Kotimaa: Iso-Britannia
Yleisvaikutelma: Toimelias, viehkeä, tasapainoinen. Ilme lempeä.
Ominaispiirteet: Reipas, lempeä, ehdottoman peloton.
Luonne: Iloinen, ystävällinen, ei aggressiivinen eikä hermostunut.
Pää: Kallo miltei tasainen korvien välistä. Otsapenger loiva. Kuonon
pituus otsapenkereestä kirsuun n. 3,8 cm. Sieraimet mustat ja hyvin
kehittyneet ilman lihanvärisiä merkkejä. Kuono kauniisti kapeneva.
Huulet hyvin kehittyneet, ei riippuvat. Kuono-osa silmien alapuolelta
hyvin täyteläinen. Taipumus suippokuonoisuuteen ei toivottu.
Silmät: Suuret, tummat, pyöreät, eivät ulkonevat, kaukana
toisistaan.
Korvat: Pitkät, korkealle kiinnittyneet, runsashapsuiset.
Purenta: Säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta. Vahvat leuat.
Kaula: Keskipitkä, niska hieman kaartuva.
Eturaajat: Kohtalainen eturinta, viistot lavat. Suorat, keskivahvat eturaajat.
Runko: Tiivis, kylkiluut hyvin kaareutuvat. Selkä suora.
Takaraajat: Keskivahva luusto, hyvät polvikulmaukset, ei taipumusta pihtikintereisyyteen tai länkisäärisyyteen.
Käpälät: Tiiviit, päkiät paksut, varpaat hapsuiset.
Häntä: Hännän pituus suhteessa runkoon, hyvin kiinnittynyt, iloisesti kannettu, muttei koskaan paljon selkälinjan yläpuolella.
Liikkeet: Vapaat, tyylikkäät, voimakkaat takaliikkeet. Etu- ja takaraajojen liikkeet yhdensuuntaiset niin edestä kuin takaa.
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Karvapeite: Pitkä, silkkinen,
ei kihara. Hieman laineikkuutta sallitaan. Runsaasti hapsuja. Turkkia ei trimmata lainkaan.
Väri: Hyväksyttyjä värejä ovat:
Black&tan: korpinmusta, punaruskeat merkit silmien yläpuolella, poskissa, korvalehden
sisäpuolella, eturinnassa, raajoissa ja hännän alapuolella.
Punaruskean värin tulisi olla
kirkas. Valkoiset merkit eivät
toivottuja.
Ruby: Yksivärinen, syvänpunainen. Valkoiset merkit eivät toivottuja.
Blenheim: Selvästi rikkonaiset syvän kastanjanruskeat merkit helmenvalkealla pohjalla. Merkit päässä ovat symmetriset siten, että korvien
väliin jää tilaa toivotulle vinoneliölle tai täplälle (rodun ainutlaatuinen erityispiirre).
Tricolour: Musta ja valkoinen, selvästi rikkonaiset. Punaruskeat merkit silmien yläpuolella, poskissa, korvalehtien sisäpuolella, raajojen
sisäpuolella ja hännän alapuolella.
Koko: Paino 5,4 - 8,2 kg välillä. Pieni sopusuhtainen koira näiden painorajojen välillä toivottava.
Virheet: Kaikki poikkeamat rotumääritelmästä suhteutettuna virheen
vakavuuteen.
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Suomen Cavalier Kingcharlesinspanieliyhdistys ry.
Puheenjohtaja
pj@cavalieryhdistys.com

Sihteeri
sihteeri@cavalieryhdistys.com

Jäsensihteeri
jasenet@cavalieryhdistys.com
Pentuneuvoja ja uudelleen sijoitettavat koirat
pentuneuvoja@cavalieryhdistys.com
WWW.CAVALIERYHDISTYS.COM
Yhteistyössä:

