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(STEIRISCHE RAUHHAARBRACKE)
Alkuperämaa: Itävalta
KÄYTTÖTARKOITUS: Rotua käytetään haukkuen ajavana koirana ja usein
myös haavoittuneen riistan jäljestämiseen vaikeakulkuisessa vuoristossa.
FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat
Alaryhmä 1.2 keskikokoiset ajavat koirat
Käyttökoetulos vaaditaan.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Steierilainen teollisuusmies Carl Peintinger aloitti
rodun kasvattamisen v. 1870 astuttamalla hannoverinvihikoiranartun nimeltä "Hela
1" karkeakarvaisella istrianajokoirauroksella, jonka ulkomuoto ja metsästysominaisuudet olivat erinomaiset. Valikoivaa jalostusta jatkettiin tämän pentueen parhailla
yksilöillä. Rodun karkea karvapeite tekee siitä hyvin kestävän vaihtelevissa sääolosuhteissa.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen ja lihaksikas. Ilme on totinen mutta ei
ilkeä.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Intohimoinen, kestävä ja sitkeähaukkuinen
metsästyskoira, määrätietoinen ja päättäväinen jäljestäjä.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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PÄÄ:
Kallo: Hieman pyöristyvä. Hyvin kehittynyt niskakyhmy.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Musta.
Kuono: Vahva ja suora.
Huulet: Huulet eivät ole riippuvat.
Leuat / hampaat: Voimakas leikkaava purenta. Täydellinen hampaisto on toivottava, yhteensä kahden P1- tai P2-hampaan puuttuminen sallitaan, M3-hampaita ei
oteta huomioon.
Silmät: Ruskeat.
Korvat: Litteät ja sileän karvan peittämät, eivät liian suuret.
KAULA: Voimakas, ei liian pitkä.
RUNKO:
Selkä: Suora ja leveä.
Lantio: Viisto.
Rintakehä: Syvä ja leveä.
Vatsa: Vatsaviiva hieman kohoava.
HÄNTÄ: Keskipitkä, tyvestään paksumpi, hieman sirppimäisesti kohoava, ei koskaan kiertyvä. Häntä on hyvin karvoittunut ja alapuoleltaan harjasmainen mutta ei
liioitellun hapsuttunut.
RAAJAT
ETURAAJAT: Suorat, lihaksikkaat ja hyvin kulmautuneet.
Lavat: Viistot.
Etukäpälät: Eivät liian suuret. Tiiviit, hyvin kaartuvat varpaat, lujat päkiät.
TAKARAAJAT: Lihaksikkaat, vahvat ja hyvin kulmautuneet, takaa katsottuna
pystysuorat.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Maatavoittavat ja joustavat.
KARVAPEITE: Karva on karkeaa, kovaa ja kiillotonta, ei pörröistä. Päässä karva
on lyhyempää kuin rungossa, muodostaa kuonossa viikset.
VÄRI: Punainen tai vehnänvärinen. Valkoinen merkki rinnassa sallitaan.
KOKO
Säkäkorkeus:

Urokset 47–53 cm
Nartut 45–51 cm
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VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
• liian kapea pää
• laskostuvat tai liian teräväkärkiset korvat
• liian lyhyt, ohut tai liikaa kiertyvä häntä, puuhkamainen häntä
• heikot raajat
• liian pitkä, ohut, kihara tai pehmeä karva
• arka käytös
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• ylä- tai alapurenta; useamman kuin kahden P1- tai P2-hampaan puuttuminen
• muu kuin rotumääritelmän kuvaama väritys
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

