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KÄYTTÖTARKOITUS: Riistan ajamiseen ja kiinniottamiseen tarkoitettu metsästyskoira.
FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat
Alaryhmä 1.1 suuret ajokoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Toisin kuin monet muut, risteytyksin luodut rodut,
brasilianajokoira on kehitetty valikoivan jalostuksen kautta amerikankettukoiran
avulla. Päämääränä oli kehittää sen toiminnallisia ominaisuuksia sopiviksi Brasilian oloihin ja ilmastoon. Rodun kehittäjä oli brasilialainen Osvaldo Aranha Filho,
joka antoi sille nimen "Rastreador Brasileiro" sen metsästysominaisuuksien vuoksi.
Rotu on parannettu versio vanhasta "urrador brasileirosta" ja se soveltuu rakenteeltaan elämään Brasilian maaseudulla. FCI tunnusti rodun ensimmäisen kerran
1.9.1967, mutta 1970-luvulta alkaen koirakanta väheni voimakkaasti, kunnes rodun
kasvatusta jatkettiin jälleen v. 2000. Brasilianajokoiraa kasvatetaan laajasti Brasilian maaseudulla, pääasiassa maan pohjoisosissa, ja se on metsästäjän monipuolinen
apulainen.
YLEISVAIKUTELMA: Kookas, voimakas, hienostelematon, hyväluonteinen,
sileäkarvainen, pitkäkorvainen koira, eloisa, ei aggressiivinen. Erinomainen vainu
ja metsästysominaisuudet. Hyvin kestävä ja sinnikäs, kykenee juoksemaan vaivattomasti tuntikausia vaativassa maastossa ja lämpimässä ilmastossa.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituuden ja säkäkorkeuden suhde on
10:9. Kuonon ja kallo-osan suhde on 1:1.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Rauhallinen ja tasapainoinen, omistajaansa
kiintyvä, itsevarma, peloton ja sävyisä, ei arka eikä aggressiivinen. Koiran tulee
olla luonteeltaan sopuisa, koska rotua käytetään ajavana koirana kahden, kolmen
tai useamman koiran ajueena, mutta myös yksin jäljestävänä koirana.
PÄÄ: Keskikokoinen, kolmiomainen ja hieman pitkänomainen.
Kallo: Muodoltaan kolmiomainen. Kallo-osa ja kuono-osa ovat yhtä pitkät.
Otsapenger: Kohtuullinen.
Kirsu: Hieman laskeva, väriltään täysin musta.
Kuono: Suora ja pitkä.
Huulet: Ohuet, kuivat ja tiiviit, mustapigmenttiset.
Leuat / hampaat: Vahvat leuat, leikkaava purenta ja täysi hampaisto (42 hammasta).
Posket: Kuivat.
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Silmät: Mantelinmuotoiset, suuret ja tummat, sijaitsevat etäällä toisistaan. Ilme on
eloisa, pehmeä, lempeä ja miellyttävä, ajokoiralle tyypillinen. Silmäluomet ovat
mustapigmenttiset.
Korvat: Pitkät ja matalalle kiinnittyneet, liikkuvaiset, kärjistään pyöristyneet.
Eteenpäin vedettynä korvat ulottuvat venyttämättä kirsun päähän mutta eivät sen
yli. Korvat riippuvat päänmyötäisesti eivätkä juuri kohoa tyvestään.
KAULA: Voimakas ja vahva mutta ei raskas, kohtuullisen pitkä ja liittyy sulavasti
lapoihin. Leuan alla on hieman löysää kurkunalusnahkaa, mutta kaulanahka on
muuten tiivis.
RUNKO:
Ylälinja: Selväpiirteinen, kaulan ylälinja laskeutuu hieman kaartuvana kohti voimakasta, korkeaa säkää. Lantio on kevyesti laskeva ja hieman säkää matalammalla.
Säkä: Vahva ja lantiota korkeammalla.
Selkä: Vahva, tiivis, pitkähkö, lihaksikas ja vaakasuora.
Lanne: Leveä ja vahva.
Lantio: Hieman viisto, noin 30° kulmassa vaakatasoon nähden.
Rintakehä: Tilava, hyvin kehittynyt ja syvä, ulottuu kyynärpäiden tasolle.
Alalinja ja vatsa: Vatsalinja on hieman kohoava.
HÄNTÄ: Sapelimainen, jatkaa lantion linjaa ja ulottuu vähintään kintereeseen.
Koiran ollessa rauhallinen häntä on matalalla, koiran liikkuessa tai innostuessa se
kohoaa selkälinjaa korkeammalle. Häntä ei käänny kummallekaan sivulle. Hännän
karvoitus on samanlaista kuin rungossa: sileää, lyhyttä ja tiivistä.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Lapaluut voimakkaat ja yhdensuuntaiset, raajat lihaksikkaat ja
vahvat.
Lavat: Vahvat ja viistot (noin 45°), lavan ja olkavarren välinen kulma n. 105°.
Olkavarret: Vahvat ja voimakkaat, yhtä pitkät kuin lapaluut.
Kyynärpäät: Tiiviit ja rungon myötäiset.
Kyynärvarret: Vahvaluustoiset.
Ranteet: Suorat, yhdensuuntaiset ja vahvat.
Välikämmenet: Suorat, yhdensuuntaiset ja vahvat.
Etukäpälät: Isot ja voimakkaat, päkiät hyvin kestävät ja joustavat. Kynsien ja päkiöiden tulee olla tummat.
TAKARAAJAT
Yleisvaikutelma: Lihaksikkaat ja hyvin, mutta kohtuullisesti kulmautuneet, symmetriset. Tiiviit kintereet, isot käpälät.
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Reidet: Vahvat ja lihaksikkaat.
Polvet: Vahvat ja kohtuullisesti kulmautuneet.
Sääret: Reisiluuhun nähden kohtuullisesti kulmautuneet.
Kintereet: Vahvat, lyhyet ja tiiviit, kohtuullisesti kulmautuneet.
Välijalat: Suorat ja yhdensuuntaiset.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät.
LIIKKEET: Joustavat, ketterät ja jäntevät, hyvin maatavoittavat, pitkäaskeliset ja
tasapainoiset. Koiran ravatessa häntä voi olla hieman ylälinjan yläpuolella. On
erittäin tärkeää, että ylälinja säilyy liikkeessä tasaisena ja tiiviinä.
NAHKA: Tumma ja pinnanmyötäinen.
KARVAPEITE
Karva: Lyhyttä, sileää, hyvin pinnanmyötäistä, tiheää ja tuntuu koskettaessa hieman kovalta.
Väri:
• Kauttaaltaan mustavalkoinen päistärikkö, joka antaa liuskeenharmaan vaikutelman ja jossa voi olla punaruskeita ja/tai mustia laikkuja missä tahansa kohtaa.
• Kaksivärinen: valkoinen, jossa punaruskeita tai mustia laikkuja; mustan ja
punaruskean kirjava; musta punaruskein merkein.
• Kolmivärinen: mustavalkoinen punaruskein merkein.
• Kaikissa väreissä voi olla punaruskeita merkkejä päässä, rinnassa, vatsassa,
raajoissa ja hännässä.
KOKO JA PAINO:
Säkäkorkeus: Urokset 60–65 cm
Nartut 56–63 cm
Sallittu vaihtelu n. ± 1 cm.
Paino:

Urokset 26–33 kg
Nartut 21–30 kg.
Koon ja painon tulee olla suhteessa koiran rakenteeseen.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
• Ruusukorvat
• Litteät kyljet
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VAKAVAT VIRHEET:
• Kaikki poikkeamat edellä mainituista rotutyypillisistä piirteistä, jotka vaikuttavat heikentävästi koiran työskentelykykyyn
• Heiveröinen yleisvaikutelma
• Hyvin vaaleat merkit mustilla merkkivärisillä koirilla
• Kaikki purennan ja hampaiston poikkeamat, joita ei ole mainittu hylkäävissä
virheissä
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• Vihaisuus tai liiallinen arkuus
• Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• Lyhyet tai tyvestään nousevat korvat
• Kippura häntä
• Liian kevyt luusto
• Korostunut otsapenger
• Ylä- tai alapurenta
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

