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SAUKKOKOIRA                   1/4 
(OTTERHOUND) 
Alkuperämaa: Iso-Britannia 
 
KÄYTTÖTARKOITUS:  Kookas, voimakas metsästyskoira, rakenteeltaan sovel-
tuva työskentelemään pitkiä päiviä vedessä mutta kykenevä myös laukkaamaan 
maalla. 
FCI:N LUOKITUS:     Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat 

alaryhmä 1.1 suuret ajokoirat 
Käyttökoetulosta ei vaadita. 

 
LYHYT HISTORIAOSUUS:  Saukkokoiran uskotaan polveutuvan alkuperäisistä 
englantilaisista metsästyskoiraroduista, joihin on sekoittunut myös ranskalaisia 
rotuja. Saukkokoira on luonteeltaan ystävällinen ja sillä on tyypillinen kuuluva 
haukku, jolla se ilmaisee löytäneensä kiinnostavan saaliin, joskin rodun alkuperäi-
sen riistan eli saukon metsästys onkin nykyisin kiellettyä. Saukkokoiran hajuaisti 
on erittäin hyvä ja sen avulla koira kykenee seuraamaan saukon jättämää jälkeä 
maalla jopa 12 tunnin kuluttua ja saattaa uida jopa 5 tuntia veteen jääneen hajujäl-
jen perässä. Saukkokoiran karvapeite on öljyinen ja sen varpaiden välissä on uima-
räpylät. 
YLEISVAIKUTELMA:  Suuri, suoraraajainen ja terverakenteinen, karkeakarvai-
nen koira, jolla on majesteettinen pää, vankka runko ja joustavat maatavoittavat 
liikkeet. Karkea kaksinkertainen karvapeite ja isot käpälät ovat olennaisen tärkeät. 
Vapaat liikkeet. 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:  Kuono-osa hieman kallo-osaa lyhyempi. 
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KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Ystävällinen ja tasainen. Hermostuneisuus ja 
vihaisuus ovat erittäin vakavia virheitä. 
 
PÄÄ  
Puhdaspiirteinen ja hyvin vaikuttava, pikemminkin syvä kuin leveä, ilmeeltään 
avoin ja rakastettava. Koko päätä kirsua lukuun ottamatta peittää karkea karva, 
joka muodostaa vähäiset viikset ja parran. 
Kallo: Kauniisti holvautunut, ei karkea eikä liioiteltu, kohoaa otsapenkereestä kohti 
vähäistä niskakyhmyä. Otsassa ei muhkuroita eikä ryppyjä. 
Otsapenger: Selvästi erottuva mutta ei liioiteltu. 
Kirsu: Kookas, leveä kirsu, avoimet sieraimet. 
Kuono: Voimakas ja syvä. 
Huulet: Täyteläiset ja riippuvat mutta ei liioitellut. 
Leuat / hampaat: Leuat suuret ja voimakkaat. Säännöllinen ja täydellinen leikkaava 
purenta, ts. yläetuhampaat tiiviisti alaetuhampaiden ulkopintaa vasten. Hampaat 
kohtisuorassa leukoihin nähden. 
Posket: Poskiluut eivät ulkonevat. 
Silmät: Älykkäät, kohtuullisen syvälle sijoittuneet; sidekalvo vain hieman näkyvis-
sä. Silmien ja silmäluomien väri vaihtelee turkin sävystä riippuen (sinisillä koirilla 
voi olla pähkinänruskeat silmät). Keltaiset silmät ovat virhe.. 
Korvat: Erittäin rodunomaiset. Pitkät, riippuvat, silmäkulman tasalle kiinnittyneet. 
Eteenpäin vedettynä ulottuvat kirsuun, rodunomaisella poimulla. Korvan etureuna 
kiertyy sisäänpäin antaen korvalle erityisen laskostuneen muodon. Tämä on rodun 
tärkeä erityispiirre, jota tulee vaalia. Korvat kauttaaltaan karvan peittämät ja hap-
suiset. 
 
KAULA:  Pitkä, voimakas, liittyy sulavasti lapoihin. Hieman kaulanalusnahkaa 
sallitaan. 
 
RUNKO:  Hyvin voimakas. 
Ylälinja: Vaakasuora.. 
Selkä: Leveä. 
Lanne: Lyhyt ja voimakas. 
Rintakehä: Syvä, kylkiluut kaarevat ja rintakehä soikea. Rintakehä pitkä antaen 
paljon tilaa keuhkoille ja sydämelle, ei liian leveä eikä liian kapea.  
HÄNTÄ:  Korkealle kiinnittynyt, koiran ollessa tarkkaavainen ja liikkuessa pysty-
asentoinen, ei koskaan kierry selän päälle. Koiran seistessä häntä voi riippua. Ty-
vestä paksu, kärkeä kohti kapeneva; kintereeseen saakka ulottuva, suora tai hieman 
kaareutuva. Karva hännän alapuolella pitempää ja runsaampaa kuin hännän päällä.  
 
RAAJAT 
ETURAAJAT: 
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Lavat: Tiiviit ja viistot. 
Kyynärvarret: Voimakasluustoiset ja suorat. 
Välikämmenet: Vahvat ja hieman joustavat. 
Etukäpälät: Isot, pyöreät, korkeat. Paksut polkuanturat. Eivät sisä- eivätkä ulko-
kierteiset. Tiiviit mutta joustavat. Uimaräpylät selvästi havaittavissa. 
TAKARAAJAT: 
Yleisvaikutelma: Hyvin voimakkaat ja joka suunnasta katsoen lihaksikkaat, taka-
raajojen asento ei liian leveä eikä ahdas. Kohtuullisesti kulmautuneet. Koiran seis-
tessä vapaasti välijalka on asennoltaan kohtisuorassa maahan nähden. 
Reidet: Hyvin lihaksikkaat. 
Sääret: Hyvin lihaksikkaat. 
Kintereet: Matalat, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. 
Takakäpälät: Vain hieman etukäpäliä pienemmät. Isot, pyöreät, korkeat. Paksut 
polkuanturat. Eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset. Tiiviit mutta joustavat. Uimaräpy-
lät selvästi havaittavissa. 
 
LIIKKEET:  Kävely irtonaista ja rentoa, ravi vapaata, vetävää ja maatavoittavaa. 
Laukka sulavaa ja erittäin maatavoittavaa. 
 
KARVAPEITE  
Karva: Pitkää (4–8 cm) ja tiheää, karheaa ja vedenkestävää, hieman pörröistä; ei 
kovaa. Pehmeämpi karva päässä ja raajoissa luonnollista. Pohjavilla selvästi ha-
vaittavaa. Karvapeite voi olla hieman öljyisen tuntuista. Ei trimmata, turkin tulee 
olla luonnollinen. 
Väri: Kaikki metsästyskoirien värit sallitut; yksivärinen grizzle (ruskehtavan har-
maa), hiekanväri, punainen, vehnänväri, sininen. Pienet valkoiset merkit rinnassa, 
päässä, varpaissa tai hännänkärjessä mahdolliset. Valkoisilla yksilöillä voi olla 
vaaleankeltaisia, sinisiä tai riistanvärisiä merkkejä. Musta ruskein merkein, sininen 
ruskein merkein, musta kermanvärisin merkein, mahdollisesti maksanruskea, mak-
sanruskea punaisin merkein, punaruskea ja valkoinen. 
Seuraavat värit eivät ole sallittuja: : maksa-valkoinen, valkoinen runko, jossa sel-
västi erottuvia mustia ja ruskeita merkkejä.  
Pigmentin tulee olla sopusoinnussa turkin värin kanssa vaikkakaan ei välttämättä 
sama; esimerkiksi punaruskealla koiralla saa olla ruskea nenä ja silmäluomien 
reunat. Ns. perhoskirsu on sallittu. 
 
KOKO:   
Säkäkorkeus:  Urokset noin 69 cm  
 Nartut noin 61 cm. 
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VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin. 
 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:   
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus. 
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. 
 


