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KÄYTTÖTARKOITUS: Itsenäisesti työskentelevä, riistaa haukkuen ajava met-
sästyskoira.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 6 ajavat koirat

Alaryhmä 1.3 pienet ajavat koirat
Käyttökoetulos vaaditaan

LYHYT HISTORIAOSUUS: 1900-luvun taitteessa joissakin Sveitsin kantoneissa
otettiin käyttöön rajatut metsästysalueet. Yleisesti suosittujen keskikokoisten sveit-
sinajokoirien katsottiin olevan liian nopeita käytettäväksi rajatuilla alueilla, ja ne
päätettiin korvata pienemmillä, matalaraajaisilla ajokoirilla. Uusi pienempi rotu
saatiin aikaan suunnitelmallisen valikoivan jalostuksen ja sopivien risteytysten
avulla, ja se nimettiin Niederlaufhundiksi ("matalaraajainen ajokoira"). Sen tyypil-
lisiä ominaisuuksia ovat suhteellisen matala säkäkorkeus, samat värimuunnokset
kuin isommilla sveitsinajokoirilla, sointuva haukku ajon ja riistan haun aikana, ja
intohimoinen, päättäväinen metsästys- ja jäljestysvietti. Ensimmäinen rotujärjes-
tö”Schweizerischer Dachsbracken Club” perustettiin 1.6.1905. Nykyisin rotujärjes-
tön nimi on Schweizer Niederlaufhund- und Dachsbracken-Club.

YLEISVAIKUTELMA: Sveitsinajokoiran tyyppinen mutta sitä pienempi. Mitta-
suhteiltaan suorakaiteen muotoinen, kohtuullisen pitkä, vahvarakenteinen. Keski-
kokoinen, kuiva, jalo pää jonka ilme on ystävällinen ja tarkkaavainen. Korvat ovat
hyvin pitkät, matalalle kiinnittyneet ja kieryvät. Kuivat, vahvat raajat. Hitaassa
liikkeessä hännän asento on matala, nopeassa liikkeessä häntä kaartuu hieman
ylöspäin.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Herkkävainuinen, voimakkaasti riistavietti-
nen, innokas, nokkela ja väsymätön pieni metsästyskoira. Päättäväinen, sointuva-
haukkuinen jäljestäjä ja metsästäjä, joka etsii ja ajaa riistaa luotettavasti ja määrä-
tietoisesti vaikeassakin maastossa ja on myös erinomainen haavoittuneen riistan
jäljittäjä. Ystävällinen, temperamentiltaan rauhallisesta eloisaan, ei hermostunut
eikä koskaan aggressiivinen.

PÄÄ: Jalo ja kuiva, edestä katsottuna melko pitkä ja kapea, vähitellen poskia kohti
levenevä.
Kallo: Hieman holvautunut, otsassa ei ryppyjä eikä uurretta. Niskakyhmy vain
hieman erottuva. Kallon ylälinja niskakyhmystä otsapenkereeseen on suunnilleen
yhtä pitkä ja mahdollisimman samansuuntainen kuin kuonon ylälinja otsapenke-
reestä kirsuun.
Otsapenger: Kohtuullisesti erottuva.
Kirsu: Tumma, sieraimet ovat avoimet.
Kuono: Vahva ja melko pitkä, keskisyvä, ei koskaan suippo. Kuononselkä mielui-
ten suora tai hivenen kyömy, melko kapea.
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Huulet: Ylähuuli peittää alaleuan liioittelematta ja on etureunasta hieman pyöristy-
nyt, ei koskaan suippo. Suupieli ei erotu.
Leuat / hampaat: Vahva, säännöllinen ja täydellinen leikkaava purenta, ts. yläleuan
etuhampaat koskettavat tiiviisti alaleuan etuhampaiden etupintaa; hampaat ovat
suorassa kulmassa leukoihin nähden. Tasapurenta sallitaan. P1- tai M3-hampaiden
puuttumista ei oteta huomioon.
Posket: Vain hieman erottuvat.
Silmät: Tummat ja kirkkaat, soikeahkot ja ilmeeltään ystävälliset. Eivät syvällä
sijaitsevat eivätkä ulkonevat. Luomiaukko ja luomet tiiviit, luomien reunat hyvin
pigmentoituneet.
Korvat: Kapeat ja matalalle kiinnittyneet, ei silmän tasoa korkeammalla; ulottuvat
vähintään kirsun kärkeen. Korvat ovat kauniisti kiertyneet, riippuvat ja posken-
myötäiset. Korvalehti on ohut ja hienokarvainen, korvarusto ei ole ulkoneva.

KAULA: Kohtuullisen pitkä, jalo, lihaksikas ja tyylikäs. Kaulanahka voi olla löy-
sää mutta selvä kaulanaluspussi ei ole toivottava.

RUNKO
Ylälinja: Sulava ylälinja kaulantyvestä loivasti laskevaan lantioon.
Selkä: Suora, kiinteä, keskipitkä.
Lanne: Leveä, vahva ja notkea.
Lantio: Häntää kohti hieman laskeva. Sarvennaiset eivät saa erottua.
Rintakehä: Leveä ja syvä, vähintään kyynärpäihin ulottuva. Rintalastan kärki on
erottuva mutta ei liian ulkoneva. Pitkät, kohtuullisesti kaartuvat kylkiluut, pitkä
rintakehä.
Alalinja ja vatsa: Vatsaviiva on hieman taaksepäin kohoava, kupeet kohtuullisen
täyteläiset.

HÄNTÄ: Sulavasti lantion jatkeena. Keskipitkä, vähintään kintereeseen ulottuva ja
hännänpäätä kohti kauniisti kapeneva. Hyvin karvoittunut mutta ei harjasmainen.
Rauhallisen tai hitaasti liikkuvan koiran häntä on enimmäkseen riippuva ja vain
hieman kaartuva, valppaan ja työskentelevän koiran häntä kohoaa hieman korke-
ammalle mutta ei kuitenkaan koskaan kierry selän päälle.

RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Lihaksikkaat mutta eivät raskaat. Edestä katsottuna suorat, kui-
vat, vahvaluustoiset ja pystysuorat. Tiiviit käpälät suuntautuvat suoraan eteenpäin.
Lavat: Lihaksikkaat. Lapaluut ovat suhteellisen pitkät, viistot, litteät ja tiiviisti
rintakehän myötäiset. Lavan ja olkavarren välinen kulmaus on lähes 90.
Olkavarret: Suunnilleen lapojen pituiset ja viistot.
Kyynärpäät: Luontaisesti rungonmyötäiset.
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Kyynärvarret: Suorat, vahvat ja kuivat, olkavarsia vain hieman lyhyemmät.
Ranteet: Vahvat.
Välikämmenet: Lyhyet, edestä katsottuna pystysuorassa linjassa kyynärvarsien
kanssa, ei koskaan ulkokierteiset. Sivulta katsottuna eivät koskaan täysin pystysuo-
rat vaan hieman viistot.
Etukäpälät: Pyöreähköt ja tiiviit. Varpaat ovat lyhyet, kaarevat ja tiiviisti yhdessä,
päkiät kovat ja kestävät, kynnet vahvat. Varpaiden välissä on hienoa karvaa.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Takaraajat ovat hyvin lihaksikkaat ja suhteessa eturaajoihin.
Polvi ja kinner hyvin kulmautuneet. Takaa katsottuna pystysuorat ja yhdensuuntai-
set, eivät liian kapea- eivätkä leveäasentoiset. Koiran seisoessa luonnollisesti taka-
raajat eivät asetu rungon alle. Takaraajojen luusto hieman kevyempää kuin eturaa-
jojen.
Reidet: Hyvän pituiset ja leveät, vahvat ja lihaksikkaat.
Polvet: Hyvin kulmautuneet, eivät sisä- eivätkä ulkokierteiset.
Sääret: Melko pitkät ja viistot.
Kintereet: Vahvat, matalat ja hyvin kulmautuneet.
Välijalat: Lyhyet, takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntaiset.
Takakäpälät: Pyöreähköt ja tiiviit. Varpaat ovat lyhyet, kaarevat ja tiiviisti yhdessä,
päkiät kovat ja kestävät, kynnet vahvat. Varpaiden välissä on hienoa karvaa. Ei
kannuksia mikäli kannusten poisto on sallittua. Huom. Suomessa typistyskielto.

LIIKKEET: Toivottu liikemuoto on maatavoittava ravi tai laukka. Ravi on vapaa-
ta, yhdensuuntaista ja vaivatonta, eturaaja astuu pitkälle eteen ja takaraajan työntö
on voimakas. Etuaskel ei saa olla ahdas tai melova, etukäpälät eivät käänny sisään
eivätkä ulos. Takaraajat liikkuvat voimakkaalla työnnöllä ja yhdensuuntaisesti, ei
liian kapeasti eikä leveästi; kintereet eivät käänny sisään- eivätkä ulospäin.

NAHKA: Tiivis, joustava ja rungonmyötäinen, poimuton.

KARVAPEITE
Karva:
Sileäkarvainen: Karva on lyhyttä, sileää ja rungonmyötäistä, hienompaa päässä ja
korvissa.
Karkeakarvainen: Karkeaa, joustavaa ja rungonmyötäistä, niukka aluskarva; vähäi-
nen parta.
Kaksinkertainen karvapeite (stockhaar): Peitinkarva hyvin tiheää, suoraa ja tiiviisti
rungonmyötäistä, raajoissa ja varpaissa lyhyttä; tiheä aluskarva.
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Väri: Sallittuja ovat seuraavat värit ja kaikki niiden sekoitukset:
Pieni berninajokoira: valko-musta punaruskein (tan) merkein.
Pieni juranajokoira: musta punaruskein (tan) merkein.
Pieni luzerninajokoira: sininen (mustien ja valkoisten karvojen sekoitus) jossa
mustia laikkuja.
Pieni schwyzinajokoira: valkoinen jossa oranssinpunaisia laikkuja.

KOKO
Säkäkorkeus: Urokset 35–43 cm, nartut 33–40 cm, ± 2 cm.

VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi
suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran hyvinvointiin ja
terveyteen sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.

 Epävarma tai hieman äreä luonne
 Liian kevyt tai karkea luusto; kevytrunkoisuus
 Karkea, epäjalo pää
 Osittainen pigmentin puutos kirsussa
 Liian vaaleat silmät, kova ilme
 Korkealle kiinnittyneet, liian lyhyet, paksut tai litteät korvat
 Selvä kaulanaluspussi
 Notko- tai köyryselkä
 Lyhyt, luisu lantio
 Liian matala, litteä tai tynnyrimäinen rintakehä; epäsäännöllinen rintakehän

muoto
 Liian korkea-asentoinen tai voimakkaasti kiertyvä häntä
 Käyrät, sisä- tai ulkokierteiset eturaajat
 Pysty lapa, liian lyhyt olkavarsi, liian avoimet etukulmaukset
 Heikot ranteet tai välikämmenet
 Hajavarpaat tai jäniksenkäpälät
 Riittämättömät takakulmaukset; pihtikinttuisuus tai länkisäärisyys

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen
 Puutteellinen rotutyyppi
 Täydellinen pigmentin puutos kirsussa
 Ala- tai yläpurenta, vino purenta
 Etu- tai kulmahampaan puuttuminen; virheellinen kulmahampaiden asento;

useamman kuin kolmen P- ja/tai M-hampaan puuttuminen (paitsi P1 ja M3)
 Ulos- tai sisäänkiertyneet silmäluomet
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 Liian lyhyt rintalasta, rintalastan takaa jyrkästi nouseva vatsalinja
 Kippura häntä, mutkahäntä
 Säkäkorkeus ei rotumääritelmän antamissa rajoissa (uroksilla: alle 33 cm tai yli

45 cm, nartuilla alle 31cm tai yli 42 cm)

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


