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(BLACK AND TAN COONHOUND) 
Alkuperämaa: USA 
 
KÄYTTÖTARKOITUS: Ajava koira. 

 
 
 
 
 
 

Pohjoismainen Kennelunioni 
Dansk Kennel Klub 

Hundaræktarfélag Islands 
Norsk Kennel Klub 

Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben 
Svenska Kennelklubben 

FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 6 ajavat koirat, alaryhmä 1 suuret ajavat koirat; käyt-
tökoetulosta ei vaadita. 
YLEISVAIKUTELMA: Pesukarhukoira on ennen kaikkea työkoira, joka jäljestää 
ja ilmaisee puussa olevan riistan. Se kestää talven kylmyyden ja kesän kuumuuden 
ja pystyy työskentelemään vaikeissakin maastoissa. Koska sitä käytetään pääasiassa 
puussa olevan pesukarhun jäljittämiseen ja ilmaisemiseen, se metsästää ainoastaan 
hajun perusteella. Ominaispiirteidensä ja rohkeutensa ansiosta coonhound toimii 
erinomaisesti myös peuran, karhun, puuman ja muun suurriistan metsästyksessä. 
Rodun kotimaan rotuyhdistys toivoo tuomareiden kiinnittävän suurta huomiota 
näihin ominaisuuksiin arvioidessaan koiran ansioita. Yleisvaikutelma antaa kuvan 
voimakkuudesta, ketteryydestä ja valppaudesta. Pesukarhukoira tekee vaikutuksen 
pitkällä askeleellaan ja voimakkailla rytmikkäillä liikkeillään. Rodun työskentely-
tavan vuoksi koiralla tulee olla keskivahva luusto ja hyvä lihaskunto. Urosten luus-
to ja lihaksisto ovat voimakkaammat kuin nartuilla. 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus mitattuna olkanivelestä istuin-
luun kärkeen on sama tai hieman suurempi kuin säkäkorkeus. Säkäkorkeus on 
suhteessa rakenteeseen, koira ei siis saa vaikuttaa korkea- eikä matalaraajaiselta. 
KÄYTTÄYTYMINEN /LUONNE: Tasainen, avoin ja ystävällinen. Työskennel-
lessään jäljestävänä koirana sen tulee kyetä yhteistyöhön muiden koirien kanssa. 
Jotkut yksilöt voivat olla varautuneita, mutta eivät koskaan arkoja eivätkä vihaisia. 
Aggressiivisuus ihmisiä tai muita koiria kohtaan on vakava virhe. 
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PÄÄ: Puhdaslinjainen; pituus kallon takaosasta kirsuun on uroksilla 23 – 25,5 cm 
ja nartuilla 20,5 – 23 cm. Ilme on valpas, ystävällinen ja innokas; nahka poimuton. 
KALLO-OSA: Soikeahko. Sivusta katsottuna kallo on lähes yhdensuuntainen 
kuononselän kanssa. 
OTSAPENGER: Keskivoimakas, niskakyhmyn ja kirsun puolivälissä sijaitseva. 
KIRSU: Aina musta; sieraimet ovat hyvin avoimet. 
HUULET: Hyvin kehittyneet antaen ajavalle koiralle tyypillisen ulkonäön. 
HAMPAAT / PURENTA: Tiivis ja tasainen leikkaava purenta. 
SILMÄT: Hasselpähkinänruskeasta tummanruskeaan ja lähes pyöreät, eivät syväl-
lä sijaitsevat. 
KORVAT: Alas ja taakse kiinnittyneet, kauniina laskoksina riippuvat antaen koi-
ralle majesteettisen ulkonäön.  Venyttämättä ne ulottuvat selvästi ohi kirsun kärjen 
ja ovat kiinnittyneet silmien tasolle tai alemmaksi. 
KAULA: Lihaksikas, viisto ja keskipitkä. Ei liiallista kaulanalusnahkaa. 
RUNKO
SELKÄ: Vaakasuora, voimakas ja vahva. 
RINTAKEHÄ: Ulottuu vähintään kyynärpäihin. Kyljet ovat täyteläiset, pyöreät ja 
selvästi kaarevat, eivät litteät. 
HÄNTÄ: Vahva, hieman selkälinjaa alemmaksi kiinnittynyt; asennoltaan vapaa, 
koiran työskennellessä häntä on suunnilleen suorassa kulmassa selkään nähden. 
RAAJAT 
ETURAAJAT 
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat. 
LAVAT: Voimakkaat. 
KYYNÄRPÄÄT: Eivät sisään- eivätkä ulospäin kääntyneet. 
VÄLIKÄMMENET: Vahvat ja pystyt. 
KÄPÄLÄT: Tiiviit; varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja selvästi kaareutuneet, päkiät 
paksut ja vahvat. 
TAKARAAJAT 
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat vahvaluustoiset ja lihaksikkaat, lonkasta 
kintereeseen pitkät ja jäntevät, kintereestä päkiään lyhyet ja vahvat. Koiran seistes-
sä tasaisella alustalla takaraajat ovat runkoa taaempana ja välijalat suorassa kul-
massa alustaan nähden. 
POLVET JA KINTEREET: Hyvin kulmautuneet, eivät sisään- eivätkä ulospäin 
kääntyneet. 
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät. 
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LIIKKEET: Sivulta katsottuna pesukarhukoiran liikkeet ovat vaivattomat ja sula-
vat, etuaskel on pitkä ja takaraajoissa hyvä työntö. Edestä katsottuna rungon levey-
dellä olevat eturaajat liikkuvat eteenpäin vaivattomasti, eivät koskaan astu ristiin. 
Takaa katsottuna kintereet ovat samassa linjassa eturaajojen kanssa, eivät liian 
kaukana toisistaan eivätkä liian lähekkäin. Nopeuden lisääntyessä käpälät lähenty-
vät keskilinjaa tai liikkuvat yksijälkisesti, terveesti, tasapainoisesti ja vakaasti. 
Koiran työskennellessä pää ja häntä ovat ylväästi ja valppaasti pystyssä, selkälinja 
pysyy vaakasuorana. 
KARVAPEITE 
KARVA: Lyhyttä, kuitenkin tiheää ja suojaavaa. 
VÄRI: Rodun nimen mukaisesti karvapeitteen väri on hiilenmusta, jossa lämpimän 
punaruskeat merkit silmien yläpuolella, kuonon sivuilla, rinnassa, raajoissa ja perä-
peilissä, varpaissa on mustat ”siveltimenjäljet”. 
KOKO 
SÄKÄKORKEUS: Urokset 63,5 – 68,5 cm ja nartut 58 – 63,5 cm. Tasapaino ja 
mittasuhteet ovat tärkeimpiä, joten annetun säkäkorkeuden ylitystä ei tulisi pitää 
vakavana virheenä. 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen. 
Voimakkaat rypyt päässä; voimakkaat poikkeamat leikkaavasta purennasta; keltai-
set tai vaaleat silmät; korvat, jotka eivät ulotu kirsuun ja ovat liian ylös kiinnitty-
neet; takaraajojen kannukset; litteät tai hajavarpaiset käpälät; punaruskeiden merk-
kien puuttuminen, hyvin laajat merkit, liian paljon mustaa väriä, valkoista väriä 
rinnassa tai muualla rungossa pidetään erittäin vakavana virheenä; säkäkorkeuden 
alitus. 
Huom. Koska kyseessä on metsästyskoira, ei työssä saatujen haavojen arpia tule 
pitää virheinä. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Yksivärinen valkoinen, läpimitaltaan mihin suuntaan 
tahansa yli 2,5 cm oleva läiskä. 
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 


	TAKARAAJAT 
	KOKO 

