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TÕLGE: Mrs.Peggy Davis
PÄRITOLUMAA: Poola
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE AEG:
01.10.1999.
KASUTAMINE: Jahikoer mitte ainult jäneste, rebaste, punahirvede
ja trappide, vaid ka huntide jahiks.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 10:
Hurdad
Alarühm 3:
Lühikarvalised hurdad
Ilma töökatseteta
LÜHIKE AJALOOLINE KOKKUVÕTE: Poola hurda olemasolu
Poolas on tõendatud juba 13. sajandil. See tõug pärineb ilmselt
salukitüübilistest Aasia hurtadest. Kuna borzoisid ei tuntud enne Ivan
Julma valitsusaega 16. sajandil, siis ei ole tõene vene autor
Sabaniejevi väide, et Poola hurt on saadud inglise hurda ja borzoi
omavahelisest ristamisest. Poola hurda mainimine kirjanduses, eriti
jahikirjanduses, on sage ja nende kujutamisel ikonograafias esineb
hämmastavalt vähe erinevusi. Selline välimiku ühtlus joonistustel ja
maalidel tõestab, et hoolimata erinevatest ristamistest on tõu
põhiolemus jäänud muutumatuks kuni 19. sajandi lõpuni.
ÜLDMULJE: Poola hurt on suurt kasvu, jõuline, lihaseline, selgelt
tugevam ja robustsem kui teised lühikarvalised hurdad (siiski ei tohi ta
olla raske või letargiline). Välimuselt meenutab ta oma esivanemat asiaatlikku hurta. Tugev luustik, lühike kere, selgelt nähtavad lihased
ja tugevad lõuad näitavad, et seda koera on kasutatud jahipidamiseks
Poola rasketes kliimatingimustes. Väljendusrikkad, elavailmelised ja
läbitungivad silmad mängivad Poola hurda üldilme juures peamist
rolli.
OLULISED PROPORTSIOONID:
Kere pikkuse ja turja kõrguse suhe peaks olema 10,2-10,3: 10.
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KÄITUMINE / ISELOOM:
Poola hurt on enesekindel, reserveeritud ja julge. Jahil on ta kiire,
oskuslik ja väsimatu. Saaki tabades toimib ta kiirelt ja brutaalselt.
PEA:
Tugev, kuiv ja pikk.
Pea pikkuse suhe turja kõrgusesse on
- isastel
37-39: 100.
- emastel
36-38: 100.
Koonu ja kolju pikkuse suhe on 1: 1, kuid koon võib veidi pikem olla.
Pea laius sarnaluude kohal ja pea pikkuse suhe on ligikaudu 38: 100.
Soovitav koonu ümbermõõt mõõdetuna silmade eest suhtes pea
pikkusega on ligikaudu 80: 100.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kolju ülaosa peab olema lame, frontaalvagu kergelt rõhutatud
ning soovitava sügavusega 5 mm, otsmikuluud ning kulmukaared
kergelt markeeritud. Üleminek kolju külgedelt koonu külgedele peab
olema täiesti sujuv.
Üleminek laubalt koonule: Väga kergelt markeeritud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must või tume, suur, ulatudes mokkade kohale.
Koon: Tugev, aheneb ninapeegli suunas nii vähesel määral, et ei jäta
teravatipulist muljet, olles hurda jaoks isegi tömp. Ninapeegli soovitav
asukoht on koonuseljast veidi allpool. Kolju ja koonu ülajooned
peaksid olema veidi erisuunalised.
Mokad: Mokad selge lõikega, ilma liialdusteta. Koonu eesosas võivad
väikese voldina katta alumiste mokkade pigmenteerunud servasid,
kuid nad ei tohi olla rippuvad ega peita alumist lõualuud.
Lõuad/hambad: Lõuad ja hambad tugevad. Käärhambumus, lubatud
on ka tasahambumus.
Silmad: Eelistatud on tumedad silmad. Olenevalt karva värvist võib
silmade värv olla tumepruunist kuni merevaiguvärvini. Silmad on
väljendusrikkad, suhteliselt suured, pisut viltuse asetusega
(mandlikujulised). Pilk peab olema iseloomulikult erk ja läbitungiv.
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Kõrvad: Keskmise suurusega, üsna kitsad. Ettepoole tõmmatuna
ulatuvad silma sisenurgani. Asetsevad silmade kõrgusel. Kõrvalest on
suhteliselt pehme kõhrega. Kõrvad jätavad üsna toore mulje.
Lubatud kõrvahoiakud:
• tahasuunas volditud, puudutavad kaela;
• katusekujulised;
• erutudes kõrvad täiesti püstised või kergelt ettepoole murtud
otstega.
•
KAEL: Pikk, lihaseline, jõuline, külgvaates ovaalne, tõuseb õlgadest
sujuva joonega. Pead kantakse üsna kõrgel (vabas olekus kannab
Poola hurt pead veidi madalamal kui Inglise hurt).
KEHA: Vabalt seisval hurdal peaks turi ja landme (laudja) kõige
kõrgem punkt olema samal kõrgusel.
Turi: Väike, kuid märgatav.
Ülajoon: Rinnakorvi osas sirge, nimmeosas kerge kaarega. Emaste
koerte puhul ei loeta peaaegu sirget nimmeosa veaks.
Nimme: Lai ja lihaseline.
Lanne: Kergelt kaldus, pikk, lihaseline ja lai; puusanukid laia vahega,
(puusanukkide vahe on 12-14% koera turja kõrgusest.)
Rind: Rinnakorv väga mahukas ja sügav (ideaalis ulatub rinnakorv
küünarnukini), eestvaates mõõduka laiusega. Roided hästi tahapoole
kaarduvad. Selgelt kaarduvad, ent rinnakorv ei ole tünnikujuline.
Pikad roided on asetatud selgroo suhtes nurga all. Rinnak pikk.
Kõht: Üles tõmmatud.
SABA: Ehiskarvaga, pikk, tüvest tugev, tavaolekus madalal kantud.
Saba ots ülespoole pööratud sirbikujulise kaarega või täisrõngaga.
Vahel võib puhkeolekus saba rippuda ka sirgelt alla, kuid mitte kunagi
lehmasaba sarnaselt. Liikudes võib saba olla kõrgemal kantud, kuid
saba tüveosa ei tohi olla nimmepiirkonnast kõrgemal.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Esijalad pikad, kuivad, lihaselised, mitte liiga laia asetusega,
eestvaates paralleelsed.
Küünarvarred: Pikad. Jala pikkuse (mõõdetuna küünarnukist maani) ja
turja kõrguse suhe peaks olema umbes 54% ning sedavõrd tasakaalus,
et koer ei jätaks liiga kõrgejalgset muljet..
Randmed (Metacarpus): Kergelt maapinna suhtes kaldus.
Esikäpad: Ovaalsed. Varbad koos ja hästi kaardunud.
TAGAJÄSEMED:
Pikad, lihaselised, heade nurkadega, pisut suunaga tahapoole ja üsna
laia asetusega, kuid oluliselt vähem kui greyhoundil. Tagantvaates on
jalad paralleelsed.
Sääred: Pikad.
Kannad: Tugevad.
Tagakäpad: Ovaalsed, veidi pikemad kui esikäpad. Varbad koos,
kompaktsed.
LIIKUMINE:
Liikumine on sujuv ja energiline, sobivad nurgad ees ja taga
võimaldavad teha pikka ja maadhaaravat sammu nii kõndides kui
traavis liikudes. Aeglaselt liikuv koer võib teha küliskäiku, kuid
kiiruse suurenedes peaks ta üle minema tavapärasele diagonaalsele
liikumisele. Tagajalgade liikumine on sellel tõul väga iseloomulik: ka
aeglases traavis asetavad nad oma tagajalad ühele joonele ja see ei ole
viga
NAHK: Kehale liibuv, elastne.
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KARVKATE
KARV: Katsudes vetruv, küllalt karm. Mitte karmikarvaline, ent ka
mitte siidine. Üle keha erineva pikkusega. Turjal võib karv olla pikem,
külgedel lühem; rinnakul ja jalgadel on karv kõige lühem. Kõhul on
karv õrnem ja mitte nii tihe. Kintsudel ja saba alaküljel on karv kõige
pikem, kuid siiski karm, moodustades tagasihoidlikud püksid ja
sabaharja.
VÄRV: Kõik värvid on lubatud. Lauservad ja nina on kas mustad või
tumedad. Kui karva värvus on heledam, näiteks sinine või kreem, on
ka ninapeegel sinine või kreemikas.
SUURUS :
Ideaalne turjakõrgus:
Emastel 68 - 75 cm.
Isastel 70 - 80 cm.
Ideaalsuurusest kõrgemad isendid on lubatud eeldusel, et tüüpilised
mõõtsuhted on olemas. Veidi väiksem turjakõrgus ei ole elimineeriv
viga eeldusel, et hurdal pole muid puudusi.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule.
ÜLDMULJE:
• Suur kõrvalekalle nõutavast turja kõrguse ja kere pikkuse suhtest.
• Õrn luustik, nõrkuse tunnused.
• Vähearenenud lihased või liialt toores.
PEA:
• Pea esiosa liiga kumer.
• Frontaalvagu liiga rõhutatud.
• Liiga rõhutatud stop.
• Nina peenike, teravatipuline.
• Koonuselg liiga kumer.
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• Liiga toored mokad.
• Nõrgad lõuad. Üle- või alahambumus. Puuduvad hambad, v.a.
PM1.
• Esiletungivad silmad.
• Lamedad, peadligi kõrvad.
KAEL:
• Lühike, peenike. Liialdatult kõrge või madal peahoiak.
KEHA:
• Kaarduv seljajoon juba rindkere kohalt.
• Liiga kaarduv nimme.
• Lame rinnakorv, mitte piisava sügavusega. Lühike rinnakorv, nii
vähe arenenud eesrind (rinnakuluu), et külgvaates ei ole seda õla
ees näha.
SABA:
• Täiesti selja kohale kaardunud või küljel kantud.
ESIJÄSEMED:
• Sirged õlad.
• Küünarnukid kas sisse või välja pöörduvad.
• Väljapoole pöörduvad käpad, deformeerunud padjandid.
TAGAJÄSEMED:
• Puudulikud taganurgad.
• Kooskandsus või rangjalgsus.
• Harali varbad.
NAHK:
• Paks, lõtv, mitte piisavalt elastne.
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KARVKATE:
• Ninapeegel ja lauservad roosad või täpilised, hele ninapeegel ja
lauservad muud värvi koertel kui sinine või kreemikas.
ELIMINEERIVAD VEAD:
• Põhjuseta agressiivsus, liialdatud tagasihoidlikkus, unisus.
• Väikesed silmad, kolmnurkne lauava.
Füüsiliste
ja
käitumuslike
diskvalifitseeritakse.

kõrvalekalletega

koerad

NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt arenenud ja
täielikult munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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