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SPINONEN TYÖSKENTELYMÄÄRITELMÄ
Spinonelle tyypillinen askellaji on reipas maatavoittava ravi. Spinonen ravi katsotaan kuitenkin
rotutyypilliseksi, vaikka se ei olisikaan järin lennokasta1, kunhan se on vauhdiltaan tehokasta ja pysyy
järkevänä. Haku voi tilanteesta riippuen olla osittain myös laukkaa. Koiran saadessa vainun riistasta
askellajina on kuitenkin oltava ravi.
Haku, jonka aikana koira pitää koko ajan oma-aloitteisesti yhteyttä ohjaajaan, on pääosin
suoraviivaista luovimista. Luovien pituus on vähintään noin sata metriä, haku on laajaa ja haettavaan
maastoon sopivaa.
Monipuolisuutensa ansiosta spinone sopii erinomaisesti maastoon kuin maastoon, ja se soveltuu etenkin
vaikeisiin ja peitteisiin maastoihin, joissa sen kestävä maalainen fysiikka pääsee oikeuksiinsa. Se pystyy
tarvittaessa mukauttamaan hakunsa myös suppeammaksi.
Hausta, jota rytmittää koiran ravin tahdissa heiluva häntä, kuvastuu jatkuva pyrkimys riistalle, eikä
koira jätä lupaavia hajuja tarkastamatta. Vaikka hakunopeus ei olekaan itsetarkoitus, koira ei
kuitenkaan hukkaa aikaa hyödyttömään puurtamiseen.
Spinone hakee yläpäisesti, mutta sen suhteellisen lyhyestä kaulasta johtuen pää on haun aikana varsin
liikkumaton.2 Kuononselkä on noin selkälinjan tasalla.
Jos koiran haku leikkaa hajukentän, jolla voi koiran tulkinnan mukaan olla riistaa, se hidastaa
asteittain vauhtiaan. Sen hännän liike pysähtyy ja häntä laskee hieman alaspäin. Koiran toimii samoin
kuin seisontaan valmistautuessaan: se johdattaa ohjaajan riistalle etenemällä varovasti kohti hajun
alkuperää. Joskus tilannetta edeltää lyhyt pysähdys, mutta se ei ole toivottavaa. Mikäli kyseessä on
väärä hälytys, koira jatkaa saman tien reipasta hakuaan.
Jos haju johtaakin riistalle, koira hiljentää vauhtiaan vaiheittain niin, että viimeiset askeleet ovat
erittäin hitaita. Se saattaa koettaa varovasti maata tassullaan ennen askeleen ottamista, aivan kuin se
varoisi pitämästä ääntä.
Se, kuinka yläpäisesti spinone seisoo, riippuu ympäristöstä, riistalajista ja riistan käyttäytymisestä.
Seisovan spinonen häntä on liikkumaton. Haussa spinonen häntä on noin vaakatasossa, mutta
seisontaan pysähtyessään koira nostaa häntänsä yläviistoon.
Jos spinone yhtäkkiä huomaakin riistan olevan erittäin lähellä, se pysähtyy saman tien seisontaan
pystyssä asennossa, jalat hieman taipuneina ja pää kääntyneenä riistaa kohti. Poikkeustapauksissa
koira voi pysähtyä seisontaan myös keho kääntyneenä hajun suuntaan.
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Jos riista liikkuu koiran edellä, spinone seuraa sitä tuulen alta etenemällä vaiheittain. Koira etenee
varovasti säilyttäen koko ajan seisonnalle tyypillisen jännitteen. Se siis lyhyesti sanottuna johdattaa
ohjaajan riistalle varovasti mutta määrätietoisesti epäröimättä tai aikailematta.
Koiran toiminnasta kuvastuu selkeästi, että se seuraa riistaa ilmavainuisesti ja pyrkii pitämään
etäisyyden riistaan mahdollisimman muuttumattomana. Näin ollen koiran eteneminen riippuu riistaan
liikkumisesta. Jos riista esimerkiksi sille suotuisan maaston vuoksi juoksee alta, spinone näyttää, että
luonteelleen ominaisesta varovaisuudesta huolimatta se on määrätietoinen ja jopa röyhkeä jäljestäjä.
Mikäli riistaa jäljittävä koira pääsee lähelle pakenevaa riistaa, se voi pysähtyä seisontaan saman tien.
Spinone on luontainen noutaja ja haavoittuneen riistan jäljittäjä, ja se suorittaa nämä tehtävät iloisesti
ilman että niitä tarvitsee sille erikseen kouluttaa.
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