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(AFGHAN HOUND)
Alkuperämaa: Afganistan
Vastuumaa: Iso-Britannia
KÄYTTÖTARKOITUS:
FCI:N LUOKITUS:

Vinttikoira.
Ryhmä 10 vinttikoirat
alaryhmä 1 pitkä- ja hapsukarvaiset vinttikoirat
Käyttökoetulosta ei vaadita.

LYHYT HISTORIAOSUUS: Ensimmäiset afgaaninvinttikoirat tuotiin
Britanniaan 1900-luvun alussa, ja yksi niistä, nimeltään Zardin, voitti näyttävästi
vuoden 1907 Crystal Palacen näyttelyn Lontoossa. Rotu tunnetaan myös nimellä
"Tazi", mitä tukee sen yhdennäköisyys samannimisen venäläisen rodun kanssa.
Afgaaninvinttikoira kuuluu tyypillisiin vinttikoirarotuihin, joilla metsästetään ja
joka tilaisuuden tullen lähtee ajoon. Kuten nimestäkin voi päätellä, rotu on
kotoisin Afganistanin vuorilta. Nykyisin se on myös loistelias näyttelykoira, jossa
aina tulee yhdistyä voima ja arvokkuus. Sillä on pitkä silkkinen karva ja itämainen
ilme.
YLEISVAIKUTELMA: Olemus kuvastaa vahvuutta ja arvokkuutta yhdistyneenä
nopeuteen ja voimaan. Pää on ylväästi koholla.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Itämainen ilme on rodulle tyypillinen.
Afgaaninvinttikoira katsoo suoraan ihmiseen ja ikään kuin hänen lävitseen. Koira
on arvonsa tunteva ja pidättyväinen, luonteessa on myös tietynlaista kiihkeyttä.
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PÄÄ
Kallo: Pitkä, ei liian kapea, sopusuhtainen, niskakyhmy on selvä. Päälaki on pitkän
karvan peittämä.
Otsapenger: Vähäinen.
Kirsu: Mieluiten musta, maksanruskea hyväksytään vaaleilla yksilöillä.
Kuono-osa: Pitkä; leuat ovat vahvat.
Leuat / hampaat / purenta: Leuat ovat voimakkaat. Täydellinen, säännöllinen ja
täysihampainen leikkaava purenta, ts. alaleuan etuhampaat koskettavat kevyesti
yläleuan etuhampaiden takapintaa; hampaat ovat suorassa kulmassa leukoihin
nähden. Tasapurenta sallitaan.
Silmät: Mieluiten tummat, mutta kullanruskeatkin voidaan sallia; vaikuttavat lähes
kolmiomaisilta, sisänurkasta ulkonurkkaan päin hieman ylöspäin viistot.
Korvat: Alas ja taakse kiinnittyneet, tiiviisti päänmyötäisesti riippuvat; pitkän,
silkinhienon karvan peittämät.
KAULA: Pitkä ja vahva. Pään asento on ylväs.
RUNKO
Selkä: Vaakasuora, keskipitkä ja lihaksikas.
Lanne: Suora, leveä ja melko lyhyt.
Lantio: Hieman viisto. Sarvennaiset ovat melko korostuneet ja kaukana toisistaan.
Rintakehä: Kylkiluut ovat kohtalaisen kaareutuneet, rintakehä on syvä.
HÄNTÄ: Ei liian lyhyt. Alas kiinnittynyt, hännänpäässä on silmukka; niukasti
hapsutusta. Häntä kohoaa koiran liikkuessa.
RAAJAT
ETURAAJAT:
Lavat: Pitkät ja viistot, taakse sijoittuneet, lihaksikkaat ja voimakkaat olematta
raskaat.
Olkavarret: Pitkät ja viistot.
Kyynärpäät: Sivulta katsottuna sään kanssa samalla pystysuoralla linjalla, tiiviisti
rungonmyötäiset, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Kyynärvarret: Suorat ja vahvaluiset.
Välikämmenet: Pitkät ja joustavat.
Etukäpälät: Voimakkaat ja erittäin suuret, pitkät ja leveät, pitkän ja tiheän karvan
peittämät. Kaarevat varpaat, päkiät tiiviisti maata vasten.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Voimakkaat, lonkasta kintereeseen hyvin pitkät, kintereet
matalat.
Polvet: Hyvin kulmautuneet ja hyväasentoiset.
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Takakäpälät: Pitkät, mutta eivät aivan yhtä leveät kuin etukäpälät. Pitkän ja tiheän
karvan peittämät. Kaarevat varpaat, päkiät tiiviisti maata vasten.
LIIKKEET: Sulavat, joustavat ja erittäin tyylikkäät.
KARVAPEITE
Karva: Pitkää ja silkinhienoa kyljissä, kupeissa sekä etu- ja takaraajoissa.
Täysikasvuisilla koirilla selkäkarva on lyhyttä ja ihonmyötäistä lavoista taaksepäin.
Päälaella otsasta taaksepäin karva on pitkää ja silkinhienoa, kuono-osassa lyhyttä.
Korvat ja raajat ovat runsaskarvaiset. Välikämmenet voivat olla lyhytkarvaiset.
Karvapeitteen tulee kehittyä luonnollisesti. Vähäisinkin turkin muotoileminen
saksilla tai trimmauskoneella on kielletty.
Väri: Kaikki värit ovat sallittuja.
KOKO:
Ihannesäkäkorkeus: Urokset: 68–74 cm,
Nartut 63–69 cm.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja
hyvinvointiin.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
Aggressiivisuus tai voimakas 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.

