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(TREEING WALKER COONHOUND)
Alkuperämaa: USA
KÄYTTÖTARKOITUS: Pesukarhun pyyntiin käytettävä metsästyskoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 6. Ei FCI-rotu
YLEISVAIKUTELMA: Kaikista pesukarhukoirista suosituin, tarmokas metsästyskoira joka soveltuu erinomaisesti tehtäväänsä, jäljittämään pesukarhuja ja ajamaan ne puuhun niiden luontaisessa ympäristössä. Voimakaan riistaviettinsä ansiosta rotu soveltuu hyvin metsästyskokeisiin ja suoriutuu niissä erinomaisesti. Rotu
on valpas, älykäs, aktiivinen, miellyttävä ja rohkea, erittäin kestävä ja innokas.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Korkeus hieman suurempi sään kuin sarvennaisten kohdalla. Rakenteen tasapaino on olennaista kokonaisuuden kannalta.
PÄÄ:
Kallo: Kallo on keskipitkä, leveä ja täyteläinen. Niskakyhmy on selvästi erottuva.
Otsapenger: Kohtuullinen.
Kuono: Keskipitkä ja melko kulmikas. Kuononselkä ei kyömy eikä kovera.
Kirsu: Musta, avoimet sieraimet.
Silmät: Suuret ja sijaitsevat etäällä toisistaan. Silmät ovat tummat (ruskeat tai mustat) ja niiden ilme on pehmeä ja ajokoirille tyypillisen lempeä.
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Korvat: Melko matalalle kiinnittyneet ja keskipitkät, ulottuvat (lähes) kuononkärkeen. Kärjistään soikeat tai pyöristyneet, riippuvat ja hieman kiertyvät.
KAULA: Keskipitkä, sileä ja kuiva, ei löysää kaulanahkaa. Kaula on vahva mutta
ei paksu, se liittyy sulavasti lapoihin.
RUNKO:
Selkä ja lanne: Selkä on vahva, lihaksikas ja keskipitkä, ylälinja vaakasuora tai
hieman takaosaa kohti laskeva.
Rintakehä: Syvä, ulottuu suunnilleen kyynärpäähän. Rintakehän syvyys on leveyttä
tärkeämpi. Kylkiluut ovat kaartuvat, kyljet eivät ole litteät.
HÄNTÄ: Melko korkealle kiinnittynyt, korkea-asentoinen ja sapelinmuotoinen.
Kohtuullisen pitkä, tyylikkäästi ylös kaartuva ja hännänpäätä kohti kapeneva. Karva ei muodosta harjaksia tai viiriä.
RAAJAT
ETURAAJAT: Suorat ja yhdensuuntaiset kyynärpäästä välikämmeneen.
Lavat: Lavan kärki on hieman lantiota korkeammalla ja lapaluu on 45° kulmassa
vaakatasoon nähden. Lavat ovat litteät, voimakkaat ja vapaasti liikkuvat, eivät
koskaan raskaat tai ulkonevat. Lapa ja olkavarsi ovat yhtä pitkät.
Välikämmenet: Nivelestä käpälään saakka vahvat ja selvästi erottuvat, lähes pystysuorat, vain hieman viistot.
Etukäpälät: Tiiviit kissankäpälät, hyvin kaartuvat varpaat, paksut päkiät.
TAKARAAJAT: Lihaksikkaat ja voimakkaat, hyvä työntövoima. Takaa katsottuna
yhdensuuntaiset. Hyvien kulmausten ansiosta kestävät ja vahvat.
Reidet: Pitkät ja lihaksikkaat.
Polvet: Hyvin kulmautuneet.
Kintereet: Kuivat.
Takakäpälät: Tiiviit kissankäpälät, hyvin kaartuvat varpaat, paksut päkiät.
LIIKKEET: Sulavaa, vapaata, vaivatonta ja tasapainoista. Tehokas, pitkäaskelinen ravi, jossa etuaskel ulottuu pitkälle eteen ja takaosa työntää voimakkaasti.
KARVAPEITE: Karva on sileää, kiiltävää, rungonmyötäistä, kovaa ja lyhyttä,
kuitenkin tarpeeksi tiheää suojaamaan koiran ihoa. Työkoiraa ei tule ulkomuotoarvostelussa rangaista metsästyksessä saaduista arvista.
VÄRI: Toivotuin väri on kolmivärinen (musta, valkoinen ja punaruskea). Hallitseva väri voi olla valkoinen mustin laikuin ja punaruskein tan-merkein, musta satula
tai musta mantteli valkoisin ja tan-merkein. Punaruskeat tai mustat pilkut valkoisessa värissä hyväksytään.
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KOKO
Säkäkorkeus:

Urokset 56–68,5 cm (22–27 tuumaa)
Nartut 51–63,5 cm (20–25 tuumaa)
Rakenteen tasapainoisuus on tärkeintä.
Paino: Paino sopusoinnussa koiran kokoon. Työkoira voidaan esittää hieman hoikemmassa kunnossa.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
• hyvin litteä, kapea kallo; raskas kallo-osa; pää joka ei ole runkoon nähden sopusuhtainen
• keltaiset tai vaaleat silmät; ulkonevat silmät; pienet silmät
• lyhyet, korkealle kiinnittyneet korvat
• muun värinen kuin musta kirsu
• lyhyt tai paksu kaula, ryhdittömyys
• löysää kurkunalusnahkaa
• takakorkeus
• notko tai köyry selkä
• liikaa kaartuva häntä; kalju rotanhäntä; liiallinen häntäkarvoitus
• ulkonevat kyynärpäät; käyrät eturaajat; heikot välikämmenet; pukinjalka
• litteät tai hajavarpaiset käpälät
• liian lyhyt, ohut tai pehmeä karva
• muu kuin rotumääritelmän sallima väritys
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

