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KÄYTTÖTARKOITUS:  Ajava koira, jota käytetään jäniksen, ketun, kauriin ja 
villisian metsästykseen. 
FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat 

             Alaryhmä 1.2 keskikokoiset ajavat koirat 
             Käyttökoetulos vaaditaan. 

LYHYT HISTORIAOSUUS:  Bretagnenajokoira on yksi Ranskan vanhimmista 
ajavista koirista, ja jo 1300-luvulla Huet des Ventes -nimisellä miehellä oli näistä 
koirista koostunut ajue. Näitä koiria käytettiin paljon Bretagnessa 1800-luvulle asti 
suden metsästykseen, ja niiden lukumäärä laski kun sudet hävisivät. 
Marcel Pambrun perusti vuonna 1949 Ranskan bretagnenajokoirayhdistyksen ta-
voitteenaan säilyttää tämän harvinaisiksi käyneen rodun. 1980-luvulta lähtien bre-
tagnenajokoira sekä siitä polveutunut bretagnenbassetti ovat Bernard Valléen ohja-
uksessa vakiinnuttaneet asemansa ranskalaisten ajavien koirien joukossa. Yhdistys 
pitää käyttöominaisuuksien vaalimista edelleen ensisijaisena. 
YLEISVAIKUTELMA:  Vankkaluinen ja lihaksikas koira, hyvin kestävä ja erilai-
siin sääolosuhteisiin soveltuva. Hyvin toimelias, erityisen soveltuva hankaliin 
maastoihin. Sillä on hyvä hajuaisti ja hakkaava, taukoamaton ääni (lyhyt ja toistu-
va). 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE:  Bretagnenajokoirat ovat intohimoisia met-
sästäjiä, mutta ihmisystävällisiä, sosiaalisia, kiintyviä ja rauhallisia. Niillä voidaan 
metsästää monenlaista riistaa erilaisissa maastoissa.  
Metsästystilanteissa bretagnenajokoirat osoittautuvat rohkeiksi, kekseliäiksi, sisuk-
kaiksi ja uutteriksi. Ne ovat toimeliaita ja tehokkaita, mutta kykenevät myös pa-
laamaan jäljelle hukattuaan sen.  Hyvin ohjattuna bretagnenajokoirat ovat tottele-
vaisia ja helposti luoksetulevia. 
 
PÄÄ 
Kallo: Melko pitkä, niskakyhmy on korostunut. Edestä katsottuna kallo on litisty-
neen kaaren muotoinen ja kapenee kohti kulmakaaria, jotka eivät ole kovin koros-
tuneet. 
Otsapenger: Vain hieman erottuva. 
Kirsu: Musta tai tummanruskea; sieraimet ovat hyvin avoimet. 
Kuono: Mieluummin hieman kapeneva kuin täysin suorakaiteen muotoinen. 
Huulet: Peittävät selvästi, kuitenkin liioittelematta, alaleuan. Viikset ovat vain 
hieman erottuvat. 
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Leuat / hampaat: Leuat ja hampaat ovat vahvat; säännöllinen ja täydellinen leik-
kaava purenta. Yläetuhampaat peittävät tiiviisti alaetuhampaat; etuhampaat ovat 
suorassa kulmassa leukoihin nähden. P1-hampaiden puuttuminen ei ole virhe. 
Silmät: Eivät ulkonevat eivätkä syvällä silmäkuopassa sijaitsevat, tummanruskeat. 
Sidekalvo ei ole näkyvissä. Ilme on eloisa. 
Korvat: Kauniisti silmälinjan tasolle kiinnittyneet, juuri ja juuri kirsun kärkeen 
ulottuvat, teräväkärkiset, sisäänpäin kiertyneet ja muuta runkoa hienolaatuisemman 
ja lyhyemmän karvan peittämät. 
 
KAULA:  Melko lyhyt ja lihaksikas. 
 
RUNKO 
Selkä: Lyhyt ja leveä, ei koskaan painunut. 
Lanne: Leveä ja lihaksikas. 
Rintakehä: Syvä ja leveä; kylkiluut ovat melko kaarevat. 
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva nousee vain hieman taaksepäin. 
 
HÄNTÄ:  Asennoltaan hieman sirppimäinen, keskipitkä, tyvestään paksu, usein 
harjaskarvainen ja kärkeä kohti kapeneva. Koiran ollessa aktiivinen häntä on selkä-
linjan yläpuolella heiluen tasaisesti puolelta toiselle. 
 
RAAJAT 
ETURAAJAT:  
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat hyväluustoiset ja pystyt. 
Lavat: Viistot ja tiiviisti rintakehän myötäiset. 
Kyynärpäät: Rungon suuntaiset. 
Kyynärvarret: Pystysuorat. 
Välikämmenet: Sivulta katsottuna hieman viistot, edestä katsottuna rungon suun-
taiset. 
TAKARAAJAT : 
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat lihaksikkaat, symmetriset ja takaa katsottuna 
yhdensuuntaiset, eivät ahdasasentoiset eivätkä kaukana toisistaan. 
Reidet: Pitkät ja lihaksikkaat. 
Kintereet: Matalat ja kohtuullisesti kulmautuneet. 
Välijalat: Pystysuorat. 
KÄPÄLÄT: Tiiviit, varpaat ovat tiiviisti yhdessä ja kaarevat; kynnet  lujat ja päkiät 
kestävät. 
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LIIKKEET:  Joustavat ja säännölliset, eivät koskaan poukkoilevat. 
 
NAHKA:  Melko paksu, joustava; ei löysää kaulanalusnahkaa. 
 
KARVAPEITE 
KARVA : Hyvin karkeaa, kuivaa ja melko lyhyttä, ei koskaan villavaa eikä kiharaa. 
Parta, viikset ja kulmakarvat eivät saa olla runsaat. 
VÄRI : Kellanruskea, kullan keltaisesta vehnänväristä punatiilen väriin. Muutama 
musta karva siellä täällä selässä ja korvissa sallitaan. Joskus rinnassa voi olla pieni 
valkoinen tähti, mikä ei kuitenkaan ole toivottavaa. 
 
KOKO 
Säkäkorkeus: 
Urokset ja nartut: vähintään    48 cm 

 korkeintaan 56 cm 
Sallittu poikkeama 2 cm erinomaisilla yksilöillä. 
 
VIRHEET:  Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin.  
 
VAKAVAT VIRHEET: 

   • arkuus 
• leveä, litteä kallo 
• liian korostuneet kulmakaaret 
• lyhyt tai suippo kuono; raskaat ja roikkuvat huulet 
• vaaleat silmät 
• litteät ja suuret korvat 
• hento yleisvaikutelma 
• ylälinja ei tarpeeksi tasainen 
• voimakkaasti nouseva vatsaviiva 
• kiertynyt häntä 
• kevyt raajaluusto 
• haravarpaat 
• harva, sileä, ohutlaatuinen tai pehmeä karvapeite 
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HYLKÄÄVÄT VIRHEET:   
• vihaisuus tai liiallinen arkuus 
• puutteellinen rotutyyppi  
• ylä- tai alapurenta 
• liian vaaleat silmät 
• osittainen tai täydellinen pigmentin puute kirsussa, silmäluomissa tai huulissa 
• koukkuhäntä 
• takaraajojen kannukset (tällä rodulla ei ole koskaan kannuksia) 
• pitkä tai villava karvapeite 
• täysin rotumääritelmän kuvauksesta poikkeava karvapeite 
• rotumääritelmän antamista mitoista poikkeava säkäkorkeus 
 
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 
 
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 
rodunomaisia koiria. 
 


