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(PETIT BLEU DE GASCOGNE)

Alkuperämaa: Ranska
KÄYTTÖTARKOITUS: Monipuolinen aseella metsästettäessä ja ajueena käytettävä rotu. Tavallisinta riistaa on jänis, mutta soveltuu hyvin myös suurriistan metsästykseen.
FCI:N LUOKITUS:

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

LYHYT HISTORIAOSUUS: Kehitetty isosta gascognenajokoirasta jalostamalla
kokoa pienemmäksi ja rodun käyttötarkoitukseen sopivaksi.
YLEISVAIKUTELMA: Keskikokoinen, sopusuhtainen ja jalo.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Erinomainen vainu, metsästäessään keskittynyt, kaunisääninen; soveltuu hyvin ajuetyöskentelyyn. Rauhallinen ja omistajaansa kiintynyt, oppivainen.
PÄÄ
Kallo: Edestä katsottuna kevyesti holvautunut eikä kovin leveä. Niskakyhmy on
havaittavissa. Ylhäältä katsottuna kallon takaosa on hieman suippo. Otsa on täyteläinen.

Pohjoismainen Kennelunioni
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Norsk Kennel Klub
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Otsapenger: Vain hieman korostunut.
Kirsu: Suuri ja musta. Hyvin avoimet sieraimet.
Kuono: Voimakas ja yhtä pitkä kuin kallo. Kuononselkä on usein hieman kyömy.
Huulet: Eivät kovin paksut eivätkä hyvin voimakkaasti kehittyneet. Ylähuuli peittää alahuulen.
Leuat / hampaat: Leikkaava purenta. Etuhampaat ovat kohtisuorassa leukoihin
nähden.
Posket: Kuivat.
Silmät: Soikeat ja väriltään ruskeat. Ilme on lempeä.
Korvat: Melko ohuet ja sisäänpäin kiertyneet. Korvan tulee ulottua ainakin kirsun
kärkeen.
KAULA: Kohtuullisen pitkä. Hieman löysää kaulanahkaa.
RUNKO:
Selkä: Kiinteä ja vahva.
Lanne: Tiivis, ei liian pitkä.
Lantio: Hieman viisto.
Rintakehä: Pitkä, kyynärpäihin ulottuva. Eturinta on melko leveä ja kylkiluut kohtuullisesti kaareutuneet.
Alalinja ja vatsa: Kupeet litteät ja alas laskeutuneet.
HÄNTÄ: Ohuehko, ulottuu kintereeseen. Asennoltaan ylvään sapelimainen.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Melko vankat.
Lavat: Lihaksikkaat, kohtuullisen viistot.
Kyynärpäät: Rungonmyötäiset.
Kyynärvarret: Hyväluustoiset
Etukäpälät: Soikeat. Varpaat kuivat ja tiiviisti yhdessä. Päkiät ja kynnet mustat.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Sopusuhtaiset.
Reidet: Pitkät ja lihaksikkaat mutta eivät liioitellut.
Kintereet: Vahvat, kohtuullisesti kulmautuneet, matalat.
Takakäpälät: Soikeat. Varpaat kuivat ja tiiviisti yhdessä. Päkiät ja kynnet mustat.
LIIKKEET: Säännölliset ja vaivattomat.
NAHKA: Joustava, väriltään musta tai voimakkaasti mustien läiskien marmoroima, ei koskaan yksivärinen valkoinen. Limakalvot (karvattomat alueet) ovat
mustat.
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KARVAPEITE
Karva: Lyhyttä, tiheää ja melko paksua.
Väri: Kauttaaltaan kimo (mustaa ja valkoista), joka antaa liuskeenharmaan vaikutelman. Värissä voi olla mustia, vaihtelevan kokoisia läiskiä. Kummallakin puolella päätä on yleensä musta läiskä, joka peittää korvan, ympäröi silmän ja päättyy
poskeen. Läiskät eivät yhdy päälaella, vaan niiden väliin jää valkoinen alue, jonka
keskellä on usein rodulle tyypillinen pieni, soikea musta pilkku. Kummankin kulmakaaren yläpuolella on enemmän tai vähemmän kirkas punaruskea merkki, joka
antaa "nelisilmäisen" vaikutelman. Myös poskissa, huulissa, korvien sisäpinnalla,
raajoissa ja hännän alapuolella on punaruskeaa väriä.
KOKO
Säkäkorkeus:

Urokset 52–58 cm
Nartut 50–56 cm

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
• lyhyt pää, liian tasainen, liian kapea tai liian leveä kallo
• ylös kiinnittyneet, lyhyet tai riittämättömästi kiertyneet korvat
• liian pitkä runko
• pehmeä ylälinja
• riittämätön rungon tilavuus
• luisu lantio
• rotumääritelmästä poikkeava häntä
• riittämätön raajojen luusto
• pystyt lavat
• hajavarpaiset käpälät
• takaa katsottuna pihtikinttuiset takaraajat
• arkuus.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
• vihaisuus tai liiallinen arkuus
• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
• epätyypillisyys
• vakavat rakennevirheet
• ylä- tai alapurenta
• vaaleat silmät
• täysin rotumääritelmästä poikkeava karvapeite
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HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

