Prahanrottakoira - Sydäntenmurskaaja, joka rakastaa elämää!
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Ihmiset, jotka ovat kiinnostuneita prahanrottakoirista, harrastavat ja kirjaimellisesti hengittävät rotua. Kun
he puhuvat siitä intohimoisesti, heidän silmänsä loistavat ja hymy paistaa huulillaan. Ja yksi heistä on Ivana
Krčková, Prazsky Krysarik - klubin pääneuvonantaja. Ja mitä me oppimme häneltä?
Rouva Krckova, vaikka kyseessä on todella pieni koira, sillä on pitkä ja kiinnostava historia. Voisitko
esitellä meille hänelle?

Prahanrottakoira (PK) on luultavasti vanhin Tsekkiläinen
kansallisrotu. Tämän pienoiskoiran maininta löytyy kansallisista
historiaa koskevista vanhimmista kirjallisista
lähteistä. Prahanrottakoira oli osa Tšekin prinssien ja kuninkaiden
valtaistuinta. Tsekin kuninkaallisten lahjana rodun yksilöitä lähetettiin
muiden eurooppalaisten hallitsijoiden valtakuntiin. Rotu oli myös
suosittu seuralainen ensimmäisen tasavallan aikana. Sotavuosina ja
toisen maailmansodan jälkeen tietenkin oli erilaisia prioriteetteja kuin
rotukoirat. Rodun nykyaikaisella historian juuret ulottuvat
kolmenkymmenen vuoden taakse, kun Ing. Jan Findejs alkoi elvyttää
tätä ainutlaatuista Tšekkien kansallista rotua. Vuonna 1990
perustettiin Prazsky krysarik klub (KPPPK), ja ensimmäiset koirat
(20kpl) ja pentueet otettiin kantakirjaan.
Rottakoira on erittäin suosittu, voimme nähdä niitä
kaikkialla. Tarkkaavainen varmasti huomaa yksittäisten koirien
suuret koko erot. Mistä nämä erot johtuvat?

Kyllä, rottakoira on tunnettu rotu, eikä
vain Tšekeissä. On hienoa huomata, että
vuosien kuluessa liikkuessamme
rottakoirien kanssa ei kukaan kysy, mitä
teemme hihnalla; tai ei "asiantuntevasti"
kommentoi: "Ompa tämä kaunis pieni
rotta!" Prahanrottakoiran korkeus
määräytyy selvästi sovellettavan
rotumääritelmän mukaan. Optimaalisen
korkeuden katsotaan olevan 21 - 23 cm
(+/- 1 cm). Rotua edelleen elvytetään, ja
siksi vaihtelut yksilöiden korkeudessa on
luonnollista. Tämä liittyy myös
jalostuksen painopisteiden muutokseen. Uskomme, että tulevaisuudessa korkeus tulee vakiintumaan ja
yksilöiden väliset kokoerot pienenevät.
Mitä muuta voisit kertoa meille pienimmän Tsekkiläisen kansallisrodun kasvattamisesta?

Rotu on hyvin pienikokoinen ja kärsii joistakin
sairauksista, kuten patellaluksaatiosta ja muista.
Kasvattajien jalostuksen laatu terveyden
näkökulmasta on kuitenkin korkea. Puhumme
tietenkin rottakoirista, jotka on rekisteröity
CMKU:hun / FCI:hin on ja joita käytetään vasta
sen jälkeen, kun ne ovat täyttäneet suhteellisen
tiukat rekisteröinti ehdot. Prahanrottakoirilla on
ominaispiirteensä, mutta se ei poikkea suuresti
kääpiökoirien terveyslinjasta. Tämä käy ilmi sekä
bonitaatioista (jalostustarkastuksista) saaduista tiedoista, että pentutarkastusten tuloksista. Tsekin
rotuyhdistys järjestää joka vuosi neljä jalostusnäyttelyä, joihin osallistuu noin kahdeksankymmentä
rottakoiraa. Patellaluksaatio-tutkimus on yksi kriteereistä. Lähes kuusisataa rodun yksilöä on käynyt läpi
jalostustarkastuksen viime vuosina, ja useimmilla niistä on erinomaiset tulokset.
Mihin tulee kiinnittää huomiota valittaessa prahanrottakoiranpentua, rotua joka on nyt hyvin muodikas?

Tässä on yleiset säännöt terveen koiranpennun
valinnalle, kuten kaikille muillekin
roduille. Ehdottoman tärkeänä on ostaa
koiranpentu Tsekeistä vain kenneliltä, joka on
virallisesti rekisteröity FCI:hin ja joka on Tsekin
Kennelliiton jäsen. Yhteyttä kannattaa ottaa
kasvattajaan, jonka huomaat kennelklubin
verkkosivuilla osallistuvan aktiivisesti yhdistyksen
toimintaan. Klubi antaa tällöin takeen molempien
vanhempien jalostusedellytysten (eli terveyteen
liittyvän ja standardia vastaavan ulkomuodon)
täyttämisestä, ja riskit minimoidaan
minimiin. Lisäksi jokainen pentue tarkistetaan,
minkä seurauksena dokumentoidaan kirjallisesti
kunkin pennun tärkeimmät tiedot. Kasvattajalta on
myös hyvä pyytää erityisesti omaa pentua
käsittelevä pentuopas. Jokainen KPPPK: n ohjeiden
mukaan kasvatettu pentu mikrosirutetaan,
lisätään tietokantaan, saa mukaansa
rekisteripaperin, jossa näkyy pennun sukutaulu
sekä lemmikkipassin, josta löytyy tiedot annetuista
rokotuksista ja madotuksista (ekinokokki). Monet
kasvattajat tekevät jo DNA-testejä, mahdollisesti
väritestejä jne. Suosittelemme vierailemaan yhdessä klubin järjestämissä näyttelyissä ja viettämään siellä
aikaa rauhassa. Nauti ilmapiiristä, katso, kysy, valitse omaa silmääsi miellyttävä rottatyyppi, kuuntele
tuomarin arviota, tutustu kasvattajiin henkilökohtaisesti. Etsi yksi (nelijalkainen ja kaksijalkainen), joka
"sopii" sinulle. Lisäksi yhdistys on nimittänyt jalostusneuvojat, jotka haluavat jakaa kokemuksensa ja
tietonsa mielellään rodusta kiinnostuneiden kanssa.
Kunkin rodun suosio tilastoidaan vuosittain. Valitettavasti rottakoira on tällä hetkellä yksi
suosituimmista, ja siten petokset ja pentutehtailu ovat todennäköisesti vaikuttaneet siihen. Mitä
ajatuksia sinulla on siitä?

Kyllä, prahanrottakoira on erittäin
suosittu rotu ja niitä on mahdollisuus
myydä ja saada taloudellista voittoa
helposti, mikä houkuttelee
epärehellisiä toimijoita ja pennuttajia
rodun pariin. Monet rodunharrastajat
suosivat aluksi ”ei niin vakavissaan
kasvattavia kasvattajia". He eivät olleet
kiinnostuneita siitä, etteivät heidän
koiransa olleet rekisteröityjä. Koirat
kuitenkin pian sairastuivat tai kasvoivat
hyvin isoiksi. KPPPK on useita kertoja vastustanut voimakkaasti näitä ongelmia. Rekisteröimättömän koiran
kanssa on suuri todennäköisyys, että joudut viettämään paljon aikaa eläinlääkärin kanssa ja maksamaan
suuria summia koiran hyvinvoinnista. Hänen "kasvattajansa" on mahdollisesti laiminlyönyt laadukkaan
ravitsemuksen, perusrokotukset, madotukset ja koiran sukulaisista ei ole tietoa. Lisää tähän vielä
koiraystäväsi vaivoista ja huolesta johtuvat unettomat yöt.
Rodussa on pakollista teettää DNA-testit, miksi?

Koiran geneettinen profiili on kokoelma DNA: n ominaisuuksia,
jotka ovat ominaisia yksilölle. Nykyisen trendin tavoitteena on
tunnistaa yksilö mahdollisimman selvästi. Tatuoinnit voivat tulla
lukukelvottomiksi ajan kuluessa, ja siru voi kadota tai lakata
toimimasta. Geneettistä profiilia käyttämällä koiran henkilöllisyys
voidaan tarkistaa milloin tahansa. Geneettinen profiili on
luotettava työkalu vanhemmuuden määrittämiseksi. Jos epäillään,
onko koiranpentu todellisuudessa kasvattajan pennun
vanhemmiksi väittämien koirien jälkeläinen, verrataan vain koirien
DNA-profiileja. DNA-profiili on myös erittäin tärkeä indikaattori ja
apu optimaalisen jalostusparin löytämisessä. Sopivat yksilöt
valitaan monien tekijöiden, kuten rotumääritelmän, terveyden,
luonteen, työkyvyn tai ulkonäön perusteella. Tällaisen vaativan
valintaprosessin lopussa voi kuitenkin olla useita yhtä hyviä
ehdokkaita. Tässä tapauksessa voidaan käyttää avuksi
geeniprofiileja, joissa arvioidaan valittujen urosten ja narttujen
sukulaisuusastetta. Tavoitteena on aina tuoda rotuun
mahdollisimman paljon uutta verta, joten profiilien tulisi olla
mahdollisimman erilaisia.
Olemme erittäin ylpeitä siitä, että rotuyhdistyksemme jäsenet ovat tukeneet tätä suuntausta kannattamalla
ehdotusta jäsenkokouksessa. Testien käsittely ja arkistojen hallinta on sertifioidun laboratorion
vastuulla. Lisäksi tällä toimenpiteellä on positiivinen rooli kansainvälisen tunnustamisen
prosessissa. Monien olemassa olevien rotujen kohdalla tämä ylittää vaaditun standardin.

Mitkä värit ovat hyväksyttyjä rottakoirille?

Musta tan merkein, ruskea tan merkein ja muilla vaaleilla variaatioilla alenevassa järjestyksessä (sininen tan
merkein, lila tan merkein) keltaiseen ja resessiivisesti periytyviin väreihin, eli merleen ja sen variaatioihin, ja
myös punainen. Kaikki nämä värit ovat yleisiä.
Mitä voisit kertoa minulle näiden pienten koirien luonteesta? Kenelle suosittelisit rottakoiraa ja mitä
niiden kanssa voi harrastaa?

Prahanrottakoira on ihanteellinen
seuralainen. Se on pieni ja erittäin älykäs, sopii
melkein kaikille paitsi hyvin pienille lapsille
(tapaturmariski). Rotu sopii etenkin niille, jotka
eri syistä eivät voi tai halua ostaa isoa rotua. Se
on silti koira, kaikissa sanan merkityksissä, mutta
"kompakti ja helppo käsitellä": se tarkkailee,
raportoi, mutta ei pure. Rottakoira tarvitsee päivittäistä liikuntaa, mutta sopii kokonsa puolesta pieneenkin
asuntoon; matkustaminen rottakoiran kanssa on helppoa (autolla, bussissa, junassa, metrossa,
lentokoneessa...), pienen pieni koira harvemmin aiheuttaa pelkoa, turkinhoito on minimaalista ...
Rottakoira on erittäin vilkas ja halukas harrastamaan koiraurheilua. Rottakoira on ketterä ja hyvä
vinttikoirien ratajuoksussa, agilityssä, koiratanssissa, tokossa, rallytokossa jne. Tunnemme monia taitavia
omistajia ja rottakoiria, jotka ovat läpäisseet erilaisia kokeet. Rottakoira ei usein ymmärrä sen pientä kokoa
ja haurautta. Se puolustautuu rohkeasti kaikkia niitä vastaan, joita se pitää itselleen uhkana. Rakastamme
todeta totuudenmukaisesti, että rottakoira on pieni koira, jolla on suuri sydän.
Mikä estää prahanrottakoiran hyväksymisen FCI-roduksi?
Tunnustamisprosessi on parhaillaan käynnissä. Mutta se on ennemmin pitkä maraton kuin lyhyt sprintti,
vaikka merkittävä osa siitä on jo ohi. Tie uuden rodun kansainväliseen (alun perin väliaikaiseen)
tunnustamiseen kulkee monien vaiheiden läpi ja ajoittain se muuttaa reittiä vasta hyväksyttyjen

vaatimusten ja lisäysten mukaisesti kaikkien vaadittujen materiaalien perustelemiseksi. Mikä tarkoittaa
käytännössä ja hyvin yksinkertaistetusti, että hakemus jätettiin, kommentoitiin takaisin, standardia
täydennettiin suositusten mukaisesti ja korjattiin muotoon FCI: n vaatimusten mukaisesti. Tärkein osa
taustamateriaalia on kahdeksan eri linjan esittämistä, joissa ei kolmanteen sukupolveen toisilleen sukua
olevia koiria, joissa jokaisessa on vähintään kaksi urosta ja kuusi narttua eri pentueista, jotka ovat syntyneet
yli viiden vuoden aikana. Muut asiakirjat ja testit koskevat terveyttä, luonnetta, temperamenttia ja
käyttöä. Aineistot hyväksytään asiaankuuluvissa FCI: n komiteoissa ja ne myöhemmin antavat suosituksia
FCI: n hallitukselle.
Tärkeätä on mainita, että rottakoirapentueet ovat pieniä, inhimillinen tekijä on epävakaa ja vienti on ollut
massiivista viime vuosina, joten teoriaa ei ole helppoa sovittaa yhteen käytännön kanssa niin kuin muissa
roduissa. Työskentelemme kuitenkin rodun hyväksi ja odotamme positiivisia uutisia. FCI hyväksyi rodun
kymmenen vuoden koeajalle 2019.
Voisitko esitellä meille kennelisi?

On parempi mainita kennelit, jotka ovat pysyvästi vaikuttaneet
prahanrottakoirien historiaan. On mahdotonta olla
mainitsematta kasvattajia, jotka ovat jo tehneet yhteistyötä Ing.
Jan FIndejsin kanssa Mielestäni ne ovat rodun elvyttämisen
alkuvaiheilta ja nämä ovat: z Vyšehradského podhradí, z
Etaru, Černá orchidej, z Králova odkazu, Královnin skvost,
z Hrádku Kunratic, z Amálčiny zahrádky, z Milíčovského
lesa ja monta muuta. Tällä hetkellä klubin rekisterissä on 57
aktiivista kenneliä. Jotkut heistä ovat rekisteröineet koiria
enemmän ja toiset vähemmän merkitsevästi. Emme saa unohtaa,
että Tšekin tasavallan lisäksi prahanrottakoirien kasvattajia on
Ruotsissa, Saksassa, Sveitsissä, Tanskassa, Norjassa, Suomessa,
Venäjällä, Japanissa, Australiassa, Yhdysvalloissa ja
rodunharrastajia löytyy useimmista Euroopan maista.
Mitä sanot kasvattajille, nykyisille omistajille ja tuleville mahdollisille kasvattajille?
Prahanrottakoira on sydäntenmurtaja. Se rakastaa leikkimistä ja oppimista, halaamista, ruokaa, retkiä,
tapahtumia ja herkkuja ... Prahanrottakoira rakastaa elämää, joten nauti siitä jakamalla se hänen kanssaan!

