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TÕLGE: Peggy Davis.
PÄRITOLUMAA: Bosnia.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 15.01.1973.

AVALDAMISE

KASUTUS:
Hästi töötav hagijas, vastupidav ja visa. Kõlava kõrgetoonilise
häälega, mõnikord ka sügava häälega.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 6:
Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud.
Alarühm 1.2:
Keskmisekasvulised hagijad.
Töökatsetega.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
FCI registreeris tõu 9. juunil 1965, standardi number oli 155
ning tõu nimetuseks oli tollal illüüria hagijas. Tänasel päeval
kasutusel olevas standardis on koera tõunimetuseks „Bosnia
karmikarvaline hagijas - Barak“ ning lisaks nimemuutusele on
sisse viidud ka üksikud täiendused ning parandused.
ÜLDMULJE:
Robustne koer, väga pika ja hatuse karvkattega. Pikk ja
mõõduka laiusega pea, kulmud on hästi väljendunud ning
tihedad. Ilme on tõsine, karm, ent samas mänguline.
Põhivärvuseks on punakaskollane või mullatooni hall, jäsemetel
võib esineda valgeid märke.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
• Kere pikkus ületab 10% turja kõrguse.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Elava loomuga, julge ning vastupidav koer.
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PEA:
Üldmulje: Külgvaates on kuklakühm hästi väljendunud, otsmik
on pisut kumer, üleminek laubalt koonule on mõõdukalt
väljendunud. Koonuselg on sirge. Koon on ristkülikukujuline,
kaetud tihedate vuntside ning habemega. Ülaltvaates on pea
keskmise laiusega ning nina suunas kitsenev. Koon on pisut
pikem kui kolju. Pea kogupikkus on 20-25 cm.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Väga hästi väljendunud kulmukaared. Laubavolt on
mõõdukalt arenenud.
Üleminek laubalt koonule: Kergelt langev.
NÄOPIIRKOND:
Nina: Suur, hästi arenenud ninasõõrmetega, must või
tumepruun.
Koon: Tugev, pikk, sügav. Alguses lai, otsa suunas läheb
peenemaks.
Mokad: Pingul ja üsna paksud.
Lõuad/hambad: Tugevad hambad. Täielik käärhambumus.
Silmad: Suured, ovaalse kujuga, kastanipruunid. Aruka ning
mängulise ilmega.
Kõrvad: Mõõdukalt kõrge asetusega, keskmise pikkusega ning
laiad. Rippuvad, üsna paksud, otsa suunas peenenevad. Otsast
ümarad.
KAEL:
Profiil: Üleminek kaelalt koljule on selgelt väljendunud. Kael on
terves pikkuses kaldega.
Kuju: Keskmise laiusega, läheb rinnakorvi suunas sügavamaks.
Lihaseline.
Nahk: Liibuv, pehme ning kaetud tiheda karvaga.
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KERE:
Üldmulje: Ülajoon on laudja suunas pisut langev.
Turi: Mõõdukalt väljendunud.
Selg: Lai ja lihaseline.
Nimmeosa: Tugev ja lihaseline.
Laudjas: Väikese kaldega ning lai (eriti emastel koertel).
Puusaluud on vaevumärgatavad.
Rindkere: Pikk, keskmise laiusega. Roided on pisut ümarad ning
sügavad. Rinnakorv ulatub vähemalt küünarliigesteni. Rindkere
on üsna lai.
Kõht ja küljed: Kõhujoon on pisut tõusev.
SABA:
Hea asetusega, sabatüvi on jämedam ning tipu suunas läheb saba
peenemaks. Ulatub kannani või pisut sellest madalamale.
Kantakse kõvera idamaise mõõga kujuliselt pisut ülespoole
kaardus. Väga karvane.
JÄSEMED:
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Esijalad on profiilis ja eestvaates vertikaalse
asetusega, sirged ja paralleelsed.
Õlad: Pikad, kaldus ja lihaselised.
Abaluu ja õlavarre vaheline nurk: Peab olema 90°.
Õlavarred: Pikad ja lihaselised. Küünarnukid asetsevad üsna
kere lähedal.
Küünarvarred: Vertikaalsed, sirged, lihaselised ja tugevad.
Kämblaliigesed: Vaevumärgatavad.
Kämblad: Lühikesed, vertikaalsed või väikse kaldega
moodustades vertikaali suhtes kuni 10° nurga.
Esikäpad: Kassikäpad, lähestikku asetsevad varbad, tugevad
ning hästi pigmenteerunud küüned.
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TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Tagajalad on profiilis ja tagantvaates vertikaalse
asetusega ja paralleelsed.
Reie ülaosa: Keskmise pikkusega, lai ja lihaseline.
Reie alaosa: Tugev, pikk, kaldus ja lihaseline.
Kannaliigesed: Tugevad ja hea asetusega.
Kannad: Lühikesed ja tugevad, asetsevad maapinna suhtes risti.
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad, võivad olla natuke
pikemad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Pikkade energiliste sammudega.
NAHK:
Keskmise paksusega, elastne ning liibuv. Hea pigmendiga ning
kaetud tiheda karvaga.
KARVKATE:
KARV:
Pikk, tugev, hatune ja sasitud. Tiheda aluskarvaga.
VÄRVUS:
Põhivärvus võib olla nisukarva kollane, mullakarva hall või
mustjas. Sageli esineb valgeid märke peas (täht või lauk), kurgu
all, kaela alumises osas, rinnal ja rinnaku all, jalgade alumises
osas ning sabaotsas. Võib olla kahe- või kolmevärviline.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Vahemikus 46-56 cm. Ideaalne kõrgus on 52 cm.
Emased on pisut väiksemad.
Kaal:
Vahemikus 16-24 kg. Ideaalne kaal on 20 kg.
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VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende hindamisel tuleb lähtuda konkreetse kõrvalekalde
ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu silmas
pidades.

TÕSISED VEAD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Erinevate kehaosade ebaproportsionaalsus.
Liiga kerge luustruktuur.
Nõrk lihastik.
Liiga pikk ja raskepärane pea.
Tanghambumus.
Silmalaugude ja huulte ebapiisav pigmentatsioon.
Murtud või tõstetud kõrvad.
Vaid kergelt väljendunud kaelavolt.
Kerge sadulselg või kumer selg.
Liiga lai või liiga kitsas rind.
Nõrgad jäsemed ning valesti nurgitunud liigesed.
Jänesekäpad.
Mitte piisavalt lähestikku asetsevad varbad. Lisavarbad.
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus või liigne argus.
• Ebaproportsionaalsus erinevate kehaosade vahel, eriti turja
kõrguse ja kere pikkuse vahel.
• Ebatüüpiline pea (liiga robustne).
• Ninapeegli, silmalaugude ja huulte depigmentatsioon.
• Puudulik hambumus (puuduvad hambad), vigased lõuad.
• Liiga heledad või kõõrdsilmad.
• Küljele kalduv või rõngas saba.
• Lehmakannad või vibukujulised jalad.
• Liiga pikk või villase tekstuuriga karv. Laineline või lokkis
karv.
• Ülaltoodud värvustest erinevad toonid, eriti šokolaadipruun
või must.
• Liiga madal või liiga kõrge.
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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