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(GRIFFON BLEU DE GASCOGNE)

Alkuperämaa: Ranska
KÄYTTÖTARKOITUS: Monipuolinen ajava koira, jota käytetään
metsästettäessä jänistä aseella. Sinnikkyytensä ja tarkan hajuaistinsa
ansiosta se on myös arvokas apu jäljestettäessä villisikaa.
FCI:N LUOKITUS:

Ryhmä 6 ajavat koirat
Alaryhmä 1.2 Keskikokoiset ajavat
koirat
Käyttökoetulos vaaditaan

LYHYT HISTORIAOSUUS: Rotu on muinaista pyreneläistä alkuperää,
keskikokoisen gascognenajokoiran ja karkeakarvaisen ajokoiran
risteytyksen tulos. Se oli käytännöllisesti katsoen kadonnut virallisesta
koiraharrastuksesta ja on nyt selvästi elpymässä.
YLEISVAIKUTELMA: Maatiaismainen ja tiivisrakenteinen
karkeakarvainen ajokoira, joka on kehittämiseen käytettyjen rotujen
välimuoto.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:
Käyttäytyminen: Tarkka hajuaisti, hyvä ääni, määrätietoinen
metsästyksessä, mutta myös erittäin sinnikäs ja rohkea.
Luonne / temperamentti: Tarkkaavainen, jopa ylitsevuotavan kiihkeä, silti
kiintyvä.
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PÄÄ
Kallo: Edestä katsottuna hieman holvautunut, ei liian leveä. Niskakyhmy on
hieman erottuva. Ylhäältä katsottuna kallon takaosa on kapeneva. Otsa on
täyteläinen.
Otsapenger: Hieman erottuva.
Kirsu: Musta ja leveä. Sieraimet ovat avoimet.
Kuono: Suora tai hieman kyömy, suunnilleen kallon mittainen.
Huulet: Ei riippuvat, kuitenkin alaleuan peittävät.
Leuat: Leikkaava purenta. Etuhampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin
nähden.
Posket: Kuivat.
Silmat: Soikeat, tumman pähkinänruskeat, hyvin ilmeikkäät ja eloisat.
Korvat: Riippuvat, pehmeät, liioittelemattomasti sisäänpäin kiertyvät, vain
hieman kärjestään kapenevat, juuri silmien tason alapuolelle kiinnittyneet.
Korvien tulee ulottua kuonon kärkeen, ei sen yli.
KAULA: Kapeahko, hieman löysää leuanalusnahkaa.
RUNKO
Selkä: Erittäin kiinteä, lyhyt.
Lanne: Lihaksikas, hieman kaareva.
Lantio: Vain hieman viisto.
Rintakehä: Hyvin kehittynyt; kyljet ovat kaareutuneet, eivät liioitellusti.
Kupeet: Täyteläiset; alalinja on hieman takaosaa kohti nouseva.
HÄNTÄ: Melko karvainen; ulottuu juuri ja juuri kintereisiin, tyvestään
vahva, asennoltaan iloisesti sapelin muotoinen.
RAAJAT
ETURAAJAT
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat vahvat ja pystysuorat, eivät raskasluiset.
Lavat: Melko viistot ja lihaksikkaat.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Vahvat.
Etukäpälät: Soikeat, varpaat ovat kiinteät ja tiiviisti yhdessä. Päkiät ja
kynnet ovat mustat.
TAKARAAJAT
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat pystysuorat ja yhdensuuntaiset. Hyvin
kulmautuneet.
Reidet: Hyvin lihaksikkaat.
Kintereet: Matalat.
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LIIKKEET: Joustavat ja eloisat.
NAHKA: Melko paksu ja joustava, musta tai voimakkaasti mustien läiskien
pilkuttama, ei koskaan täysin valkoinen. Limakalvot (karvattomat alueet)
ovat mustat.
KARVAPEITE
Karva. Karkeaa, runsasta ja pörröistä. Päässä hieman lyhyempää; melko
tuuheat kulmakarvat eivät peitä silmiä. Korvissa karva on paljon lyhyempää
ja sileämpää.
Väri: Kauttaaltaan pienipilkkuinen (mustaa ja valkoista) antaen sinertävän
vaikutelman, isompia mustia laikkuja voi olla vaihtelevassa määrin.
Kummallakin puolella päätä on mustat läiskät, jotka peittävät korvat ja
ympäröivät silmät ulottuen poskiin. Ne eivät yhdisty päälaella, vaan niiden
välissä on valkoinen piirto, jonka keskellä on usein pieni soikea musta
merkki; tämä on rodulle tyypillistä. Kulmakaarien yläpuolella on kaksi
enemmän tai vähemmän selkeää tan-merkkiä, jotka antavat silmistä
”nelisilmäisen” vaikutelman. Lisäksi vähäistä tan-väriä voi olla poskissa,
huulissa, korvien sisäpinnalla, raajoissa ja hännän alla.
KOKO
Säkäkorkeus:

Urokset:
Nartut:

50 – 57 cm
48 – 55 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja
hyvinvointiin.
- Pää:

- Runko:

- Häntä
- Raajat:
- Käytös:

liian lyhyt
liian leveä kallo
suippo kuono-osa
vaaleanruskeat silmät, näkyvä vilkkuluomi
liian pitkät tai liian karvaiset korvat
pitkä
pehmeä ylälinja
jyrkkä lantio
sivulle kiertyvä tai liian lyhyt
pihtikinttuisuus takaa katsottuna
hajavarpaiset käpälät
pelokkuus
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
- vihaisuus tai liiallinen arkuus
- selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
- rotutyypin puuttuminen
- vakavat rakenteelliset epämuodostumat
- invalidisoivat viat
- ylä- tai alapurenta
- vaaleat silmät
- villava tai kihara karva
- täysin rotumääritelmän kuvauksesta poikkeava karvapeite.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin
laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä,
rakenteeltaan rodunomaisia koiria.

