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(ANGLO-RUSSKAJA GONZAJA)
Alkuperämaa: Venäjä
LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu on syntynyt risteyttämällä venäjänajokoira ja
englanninkettukoira. Nykyisin voimassaoleva rotumääritelmä on vahvistettu vuonna
1925, jonka jälkeen siihen on tehty joitakin korjauksia.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoa suurempi ja voimakasrakenteinen. Sukupuolten
väliset erot ovat selvät. Lihakset ovat hyvin kehittyneet ja luusto voimakas.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Pituusindeksi on uroksilla 102 – 104 ja nartuilla
103 - 105.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Luonne on tasapainoinen.
PÄÄ: Kuiva.
KALLO-OSA: Pitkänomainen, suhteellisen täyteläinen, ei leveä; takaosastaan pyöreähkö. Kulmakaaret ja niskakyhmy ovat vain hieman erottuvat.
OTSAPENGER: Hieman havaittava, ei jyrkkä.
KIRSU: Suuri ja väriltään musta.
KUONO-OSA: Sivulta katsottuna lähes suorakulmainen.
HUULET: Tiiviit, eivät riippuvat.
HAMPAAT / PURENTA: Hampaat ovat valkoiset, voimakkaat, kookkaat, hyvin
kehittyneet ja tiiviisti yhdessä. Leikkaava purenta.
SILMÄT: Keskikokoiset, soikeat, vinoasentoiset ja tummanruskeat tai ruskeat. Silmäluomien reunat ovat tummat.
KORVAT: Suhteellisen ohuet, eivät pitkät, kolmionmuotoiset, pyöreähkökärkiset,
ylös kiinnittyneet ja tiiviisti pään myötäisesti riippuvat.
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KAULA: Kaareva, lihaksikas, kuiva ja lähes pään pituinen. Kaulan asento on
40 - 45º:n kulmassa runkoon nähden.
RUNKO
YLÄLINJA: Lantio on 1 – 2 cm säkää alempana tai samalla korkeudella.
SÄKÄ: Kohtuullisen kehittynyt, erottuva.
SELKÄ: Suora, leveä ja lihaksikas.
LANNE: Lyhyt, leveä, hieman kaareva ja lihaksikas.
LANTIO: Leveä ja hieman viisto.
RINTAKEHÄ: Leveä ja syvä, ulottuu kyynärpäiden tasolle tai niiden alapuolelle.
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva on hieman ylösvetäytynyt.
HÄNTÄ: Sapelinmuotoinen, tyvestään paksu ja kärkeä kohti oheneva. Ulottuu kintereisiin tai 2 – 3 cm niiden yläpuolelle. Asennoltaan pysty.
RAAJAT
ETURAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat suorat, kuivat, vahvaluustoiset ja lihaksikkaat,
edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset. Etäisyys maasta kyynärpäähän on suunnilleen puolet säkäkorkeudesta.
LAVAT: Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on 100º.
KYYNÄRPÄÄT: Suoraan taakse suuntautuneet.
KYYNÄRVARRET: Poikkileikkaukseltaan soikeat.
VÄLIKÄMMENET: Lähes pystysuorat.
KÄPÄLÄT: Soikeat tai pyöreähköt, tiiviit. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä. Kynnet ovat
alaspäin suuntautuneet.
TAKARAAJAT
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat kuivat, vahvaluustoiset, lihaksikkaat, hyvin
kulmautuneet, takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset.
KINTEREET: Kuivat ja selvästi erottuvat; kinnerkulma on 135 - 140°.
VÄLIJALAT: Lähes pystysuorat.
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Riistan haussa pitkä ravi tai hidas laukka on tyypillistä, ajossa laukka.
NAHKA: Tiivis, joustava ja poimuton.
KARVAPEITE
KARVA: Päässä, raajoissa ja korvissa lyhyttä, muualla pitempää (4 – 5 cm). Niskassa
ja reisissä karva on hieman pitempää. Hännän karvapeite on kauttaaltaan suoraa, tiheää
ja keskipitkää, siksi häntä näyttää todellista paksummalta. Hännänpäässä karva on
hieman lyhyempää. Aluskarva on hyvin kehittynyttä.
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VÄRI: Tyypillisin väri on musta-valkokirjava punaruskein merkein. Mustien läiskien
kokoa ei ole rajattu. Punaruskeat merkit ovat päässä, lavoissa ja takaosassa. Ohimoissa
voi olla pienet mustat merkit. Raajojen alaosa ja vatsa ovat aina valkoiset. Sallittuja
värejä ovat myös harmaa-valkokirjava punaruskein merkein tai puna-valkokirjava.
Vähäinen täplikkyys on hyväksyttyä.
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 58 – 68 cm, nartut 55 – 65 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen.
Yleisvaikutelma: Liian pitkät tai liian lyhyet raajat, liian pitkä tai liian lyhyt runko,
liian kevyt tai raskas rakenne; hento luusto, kehittymättömät lihakset.
Luonne: Aggressiivisuus ihmistä kohtaan tai arkuus.
Pää: Liian erottuva niskakyhmy tai kulmakaaret, puutteellinen otsapenger; kyömy
kuononselkä, otsauurre tai hieman liian leveä otsa, hieman liian ulkonevat posket; liian
suuret, liian pienet tai liian alaskiinnittyneet korvat; vaaleat, pienet, pyöreät tai liian
syvällä sijaitsevat silmät, vaaleat tai löysät silmäluomet.
Kaula: Liian pysty, liian matala-asentoinen tai liian ohut kaula, löysä kaulanahka,
puutteellinen karvoitus.
Runko: Riittämättömästi erottuva säkä; hieman pehmeä selkä; pitkä, suora, painunut
tai köyry lanneosa; kapea tai liian pysty lantio; hieman kapea tai tynnyrimäinen rintakehä; liian voimakkaasti nouseva tai riippuva vatsaviiva.
Häntä: Liian pitkä, lyhyt, tasapaksu, liian tuuhea-, liian niukka- tai liian pitkäkarvainen, hieman sivulle kiertynyt.
Raajat: Puutteellinen lavan ja olkavarren välinen kulmaus, ulkokierteiset kyynärpäät,
käyrät olkavarret, sisä- tai ulkokierteiset etukäpälät, liian viistot välikämmenet, eteenpäin taipuneet ranteet; heikosti tai liian voimakkaasti kulmautuneet takaraajat, pihtikinttuisuus ja länkisäärisyys; litteät, hajavarpaiset tai liian pitkät käpälät.
Nahka: Poimut päässä tai kaulassa.
Karvapeite: Liian pitkä tai liian lyhyt karvapeite, pitkät häntäkarvat, puutteellinen
aluskarva; selvä täplikkyys, liian punaiset tai liian vaaleat merkit.
Koko: Säkäkorkeuden ylitys 2 cm:llä.
VAKAVAT VIRHEET: Turpea, raskas pää, lyhyt tai ylöspäin kaartuva kuono-osa,
voimakkaasti kyömy kuononselkä, jyrkkä otsapenger, kokonaan tai osittain vaalea tai
ruskea kirsu; kiertyneet, puolipystyt tai liian pitkäkarvaiset korvat; notkoselkä, kapea
tai puutteellisesti kehittynyt rintakehä; ei suora, sivulle kiertynyt tai selvästi pitkäkarvainen häntä; kihara tai pörröinen karvapeite, aluskarvan täydellinen puuttuminen;
voimakas täplikkyys; säkäkorkeuden alitus, säkäkorkeuden ylitys yli 2 cm:llä.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: Keskenään eriväriset, vihertävät tai siniset silmät; haalistuneet läiskät, punaruskeiden merkkien puuttuminen.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina
kivespussiin.

