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(ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE)
Alkuperämaa: Itävalta
KÄYTTÖTARKOITUS: Vankkarakenteinen käyttökoira, jolla on säänkestävä
karvapeite. Vuoristoseutujen metsästäjät käyttävät sitä haavoittuneiden sorkkaeläinten jäljestykseen sekä jäniksen ja ketun ajometsästykseen.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 6 ajavat koirat
alaryhmä 2 jäljestävät koirat
Käyttökoetulos vaaditaan.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Jo ammoisina aikoina käytettiin metsästyskoiria,
jotka muistuttivat suuresti alppienajokoiraa. Kruununprinssi Rudolf von Habsburgin lähtiessä metsästysmatkoilleen Turkkiin ja Egyptiin vuosina 1881 ja 1885 hänen riistanvartijansa Mürzstegistä ja Ischlistä ottivat mukaansa näitä ajokoiria.
Vuonna 1932 Itävallan koira-alan kattojärjestöt hyväksyivät alppien- ja erzgebirginajokoiran kolmanneksi ajokoiraroduksi. Vuonna 1975 rodun nimi muutettiin
alppienajokoiraksi, FCI hyväksyi rodun ja Itävalta nimettiin sen alkuperämaaksi.
Vuonna 1991 alppienajokoira liitettiin FCI:n jäljestävien koirien alaryhmään.
YLEISVAIKUTELMA: Matalaraajainen ja voimakas metsästyskoira, jolla on
vankka ja vahvaluustoinen rakenne, tiheä karvapeite ja kiinteät lihakset.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeuden suhde rungon pituuteen on 2 :
3. Kuono-osan pituuden suhde kallo-osan pituuteen on 9 : 10.
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Ilme on älykäs ja ystävällinen, luonne peloton.

Pohjoismainen Kennelunioni
Dansk Kennel Klub
Hundaræktarfélag Islands
Norsk Kennel Klub
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben
Svenska Kennelklubben
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PÄÄ
Kallo: Hieman kaareva. Selvä otsauurre ja vain hieman korostunut niskakyhmy.
Otsapenger: Selvästi erottuva.
Kirsu: Musta.
Kuono: Voimakas.
Huulet: Tiiviit ja mustapigmenttiset, huulilinja kaartuu kohtalaisesti.
Leuat / hampaat: Voimakas ja täysihampainen leikkaava tai tasapurenta. Täysi
hampaisto eli 42 hammasta on toivottava. Korkeintaan kahden P1 tai P2 hampaan
puuttuminen sallitaan, M3 hampaita ei oteta huomioon.
Silmät: Tummanruskeat; silmäluomet ovat tiiviit ja mustapigmenttiset.
Korvat: Korkealle kiinnittyneet ja leveät, riippuvat sileinä poskenmyötäisesti, eivät
laskostu. Korvat ovat keskipitkät (ulottuvat kulmahampaisiin) ja kärjestään selvästi
pyöristyneet.
KAULA: Lihaksikas, ei liian pitkä.
RUNKO: Vahva ja lihaksikas, pitkänomainen.
Säkä: Kohtalaisen erottuva.
Selkä: Suora.
Lanne: Lyhyt ja leveä.
Lantio: Vain hieman viisto.
Rintakehä: Syvä ja leveä, eturinta on korostunut. Rintakehän syvyys on noin puolet
säkäkorkeudesta.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva kohoaa kohtuullisesti.
HÄNTÄ: Korkealle kiinnittynyt, tyvestään paksu, juuri ja juuri maahan ulottuva,
asennoltaan hieman alaviisto. Hännän alapuolella karva on pitempää kuin muualla
(harjamainen häntä).
RAAJAT
ETURAAJAT: Eturaajat ovat suorat, vahvat ja runkoon nähden lyhyet.
Lavat: Tiiviisti rungonmyötäiset, pitkät, viistot ja voimakaslihaksiset.
Etukäpälät: Vahvat ja pyöreät; varpaat ovat tiiviisti yhdessä, päkiät vahvat ja kynnet mustat.
TAKARAAJAT: Takaraajat ovat lihaksikkaat, vahvat, hyvin kulmautuneet ja takaa
katsottuna yhdensuuntaiset.
Takakäpälät: Vahvat ja pyöreät; varpaat ovat tiiviisti yhdessä, päkiät vahvat ja
kynnet mustat.
LIIKKEET: Maatavoittavat, eivät sipsuttavat. Ravi on tyypillisin liikuntamuoto.
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NAHKA: Joustava ja vahva, ei poimuja.
KARVAPEITE
Karva: Hyvin tiivis peitinkarva ja tiivis aluskarva. Koira on kauttaaltaan karvoittunut ja karvapeite on pinnanmyötäinen.
Väri: Ihanneväri on tumman saksanhirvenpunainen, jossa voi olla siellä täällä mustia karvoja. Väri voi olla myös musta, jossa selvärajaiset punaruskeat merkit päässä
(nelisilmä), rinnassa, raajoissa, käpälissä ja hännän alapuolella; valkoinen rintatähti
on sallittu.
KOKO
Säkäkorkeus: 34 - 42 cm
ihannekorkeus uroksilla: 37 - 38 cm
ihannekorkeus nartuilla: 36 - 37 cm
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin.
•
kevyt luusto
•
riittämätön lihaksisto
•
liian suippo, liian lyhyt, liian pitkä kuono
•
liian vaaleat silmät, silmäluomet eivät tiiviit
•
lyhyet tai teräväkärkiset korvat
•
löysät lavat
•
virheasentoiset etu- tai takaraajat
•
harva tai liian lyhyt karvapeite
•
lievästi rotumääritelmän kuvauksesta poikkeava väritys
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
•
vihaisuus tai liiallinen arkuus
•
kaikki poikkeamat, jotka huomattavasti haittaavat metsästyskykyä
•
useamman kuin kahden P1- tai P2-hampaan puuttuminen (M3-hampaita ei
oteta huomioon)
•
säkäkorkeus alle 34 cm tai yli 42 cm
•
epävarma luonne
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespussiin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

