TYÖSKENTELYMÄÄRITELMÄ – BRACCO ITALIANO
Bracco italianolle tyypillinen askellaji on nopea maatavoittava ravi. Haku voi tilanteesta riippuen olla
osittain myös laukkaa. Koiran saadessa vainun riistasta askellajina on kuitenkin oltava ravi.
Ravi on eloisaa ja tehokasta, pääosin suoraviivaista luovimista. Luovien pituus on vähintään noin sata
metriä, haku on laajaa ja haettavaan maastoon sopivaa.
Haussa olevasta koirasta näkee selvästi, että sille on tärkeintä nenän käyttö. Innokasta hakua rytmittää
lähes taukoamatta heiluva häntä. Koira kantaa itseään ryhdikkäästi ja kaula hieman ojentuneena, jotta se
voi hakea yläpäisesti.
Kun koira saapuu heikkoon hajukenttään, se hidastaa asteittain vauhtiaan ja lähestyy hajua erittäin
varovasti, yllä kuvatun mukaisesti pää ylhäällä. Sen korvat nousevat valppaasti mahdollisimman ylös ja
häntä jäykistyy liikkumattomaksi hieman alaviistoon. Mikäli kyseessä on väärä hälytys, koira jatkaa
saman tien reipasta hakuaan.
Jos haju johtaakin riistalle, koira hiljentää edelleen vauhtiaan vaiheittain niin, että viimeiset askeleet
ovat erittäin hitaita. Se saattaa koettaa varovasti maata tassullaan ennen askeleen ottamista, aivan kuin se
varoisi pitämästä ääntä. Koiran kiinteyttäessä seisonnan sen häntä jäykistyy liikkumattomaksi
yläviistoon. Haussa bracco italiano kantaa häntäänsä vaakatasossa tai hieman vaakatason ylä- tai
alapuolella.
Koiran olemus on ylväs, voimakas ja valpas, mutta rauhallinen. Koira seisoo ryhdikkäästi
pystyasennossa hieman eteenpäin kallistuneena, kaula hieman yläviistossa ja yläpäisesti niin, että sen
kuononselkä osoittaa alaviistoon.
Jos koira leikkaa haussa hajukentän, jossa se on välittömästi varma riistan läsnäolosta, se hiljentää
vauhtiaan välittömästi. Koira toimii samoin kuin kiinteyttäessään seisontaa. Ainoastaan sen kaula on
hieman enemmän ojentuneena ja häntä hiukan enemmän alaviistossa. Näin koira vie ohjaajansa
vaiheittain riistalle hajuvanaa seuraten.
Joskus vientiä voi edeltää lyhyt seisahtuminen, mutta se ei ole toivottavaa.
Jos koira yhtäkkiä huomaakin riistan olevan erittäin lähellä, se pysähtyy välittömästi seisontaan yleensä
pystyssä asennossa, jalat hieman taipuneina ja pää kääntyneenä riistaa kohti.
Poikkeustapauksissa koira voi pysähtyä seisontaan myös keho kääntyneenä hajun suuntaan.
Jos riista liikkuu koiran edellä, bracco italiano seuraa sitä tuulen alta etenemällä vaiheittain. Koira
etenee varovasti säilyttäen koko ajan sekä suoran kontaktin hajulle että seisonnalle tyypillisen
jännitteen. Se siis johdattaa ohjaajan riistalle varovasti mutta määrätietoisesti epäröimättä tai
aikailematta. Koiran toiminnasta kuvastuu selkeästi, että se seuraa riistaa ilmavainuisesti ja pyrkii
pitämään etäisyyden riistaan mahdollisimman muuttumattomana. Näin ollen koiran eteneminen riippuu
riistan liikkumisesta. Jos riista esimerkiksi sille suotuisan maaston vuoksi juoksee alta, bracco italiano
näyttää, että luonteelleen ominaisesta varovaisuudesta huolimatta se on määrätietoinen ja jopa röyhkeä
jäljestäjä. Mikäli riistaa jäljittävä koira pääsee lähelle pakenevaa riistaa, se voi pysähtyä seisontaan
saman tien.
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Yksi bracco italianon ominaisuuksista on sen erinomainen yhteistyö ohjaajan kanssa.
Rauhallisuutensa ja harkitsevaisuutensa ansiosta bracco italiano kykenee tarvittaessa muuttamaan
toimintaansa olosuhteiden mukaan niin, että se on kullekin maastolle ja riistalle sopivinta.
Monipuolisuutensa ansiosta bracco italiano sopii erinomaisesti maastoon kuin maastoon ja
kaikenlaiselle riistalle. Bracco italiano on luontainen haavoittuneen riistan jäljittäjä ja noutaja.
(Società Amatori Bracco Italianon esittämä, asiantuntijakomitean 23.2.2011 puoltama ja ENCIn hallituksen hyväksymä
1.4.2011)
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