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TÕLGE: Johan Gallant / Walter Schicker.
PÄRITOLUMAA: Saksamaa.
KEHTIVA
AMETLIKU
KUUPÄEV: 05.02.1996.

STANDARDI

AVALDAMISE

KASUTUS: Mitmekülgne jahikoer, kes sobib eriti hästi urujahiks ja
jälgede ajamiseks.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 3: Terjerid.
Alarühm 1: Suured ja keskmise suurusega terjerid.
Töökatsetega.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: Peale I Maailmasõda lõi
rühm aktiivseid jahimehi lahku arvukast foksterjerite tõuliidust. Nende
eesmärgiks oli aretada põhiliselt jahikoeraks mõeldud tõug. Kogenud
jahimehed ja künoloogid Rudolf Frieß, Walter Zangenberg ja
Carl-Erich Grünewald otsustasid, et musta-pruunikirju jahikoer on
urujahiks eriti sobilik. Nende pingutusi toetas ka üks kokkusattumus.
Loomaiadirektor Lutz Heck / Hagenberg kinkis Walter Zangenbergile
neli musta-pruunikirjut terjerit, kes pärinesid väidetavalt puhasttõugu
foksterjeritest. Nendest koertest hakatigi aretama saksa jahiterjerit.
Aretajatega ühines ka Dr Herbert Lackner. Peale aastatepikkust
aretamistööd ning läbi edukate ristamiste vana-inglise karmikarvalise
terjeriga ning welshi terjeriga, õnnestus neil välja arendada kindla
välimusega tõug. Lisaks välimusele pöörasid nad tähelepanu sellele, et
see tõug oleks hästi treenitav, vastupidav, annaks jälgede avastamisest
haukumisega märku, ei kardaks vett ning et tal oleks tugev
jahiinstinkt. Saksa jahiterjerite tõuühing (Deutscher Jagdterrier-Club
e.V.) asutati 1926. aastal. Tõu aretajad hindavad kõige enam selle tõu
sobivust jahikoeraks, selle vastupidavust, julgust ning tugevust.
ÜLDMULJE: Väiksemapoolne, enamasti pruuni-mustakirju,
kompaktne, heade proportsioonidega töötav jahikoer.
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TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Rinna ümbermõõt turja kõrguse suhtes: rinna ümbermõõt on 10-12 cm
turja kõrgusest suurem.
Kere pikkus turja kõrguse suhtes: kere pikkus on turja kõrgusest pisut
suurem.
Rinna sügavus turja kõrguse suhtes: kere pikkus on umbes 55-60%
turja kõrgusest.
KÄITUMINE/ISELOOM: Julge ja tugev, naudib töötamist, on
vastupidav, elujõuline, temperamentne, usaldusväärne, suhtlemisaldis
ning hästi treenitav. Ei ole arg ega agressiivne.
PEA: Piklik, pisut kiilukujuline, ei ole terav. Koon on pisut lühem kui
kolju mõõdetuna kuklakühmust laubalõikeni.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kolju on lame, kõrvade vahel lai. Silmade vahel kitsam.
Üleminek laubalt koonule: Kergelt märgatav.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Koonuga kooskõlas, ei ole liiga kitsas ega liiga väike. Ei
ole jänesemokka. Must. Pruuni põhivärvuse puhul on lubatud ka
pruun nina.
Koon: Tugev, selgelt eristuv alalõug. Selgelt väljajoonistunud lõug.
Põsed: Hästi väljendunud.
Mokad: Pingul ja tugeva pigmendiga.
Lõuad/hambad: Suured hambad. Tugevad lõuad perfektse, korrapärase
ja täieliku käärhambumusega, mille puhul ülemiste lõikehammaste
rida katab perfektselt ja vahedeta alumised lõikehambad ning hambad
asetsevad lõualuuga risti. 42 hammast vastavalt hambavalemile.
Silmad: Tumedad, väiksed, ovaalsed. Sellise asetusega, et vigastuste
oht on minimaalne. Silmalaud on liibuvad. Otsusekindel ilme.
Kõrvad: Kõrge asetusega, ei ole väga väiksed, V-kujulised. Poolkikkis
kõrvad, mille otsad koljut peaaegu ei puuduta.
KAEL: Tugev, mitte liiga pikk. Hea asetusega ning sulandub jõuliselt
õlgadesse.
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KERE:
Ülajoon: Sirge.
Turi: Hästi väljendunud.
Selg: Tugev, sirge, mitte liiga lühike.
Nimme: Tugeva lihastikuga.
Laudjas: Hea lihastikuga ja lame.
Rind: Sügav ja mitte liiga lai rindkere, hästi kaardunud roided, pikk
rinnakuluu hästi tahapoole ulatuvate roietega.
Alajoon: Suunaga tahapoole elegantselt kaarduv. Lühikesed ja
tugevad küljed, kõhujoon kergelt tõusev.
SABA: Hea asetusega pikal laudjal, kupeeritud umbes 1/3 pealt.
Kantakse pigem kergelt tõstetuna kui püstisena, ei tohi langeda seljale.
(Riikides, kus kupeerimine on seadusega keelatud, võib olla
normaalses olekus). Peab olema kantud horisontaalselt või pisut
saablikujuliselt.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Eestvaates on esijalad sirged ja paralleelsed, küljelt
vaadatuna hästi kere all asetsevad. Vahemaa maapinnast
küünarliigeseni on enam-vähem võrdne küünarliigese ja turja vahelise
vahemaaga.
Õlad: Abaluud kaldega ja tahapoole suunatud, pikad ja tugeva
lihastikuga. Hea nurgistus abaluude ja õlavarte vahel.
Õlavarred: Võimalikult pikad, tugeva ja kuiva lihastikuga.
Küünarliigesed: Kere lähedal hoitud, ei ole sisse- ega väljapoole
pööratud. Küünarvarre ja õlavarre vaheline hea nurgistus.
Küünarvarred: Kuivad, sirged ja püstised, tugeva luustikuga.
Kämblaliigesed: Tugevad.
Kämblad: Maapinna suhtes väikse nurgaga, luud pigem tugevad kui
peenikesed.
Esikäpad: Sageli laiema asetusega kui tagakäpad, lähestikku
asetsevate varvastega ning üsna paksude, tugevate, vastupidavate ja
hea pigmentatsiooniga padjanditega. Paralleelsed nii seistes kui
liikumisel, ei ole sisse- ega väljapoole pöördunud.
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TAGAJÄSEMED:
Üldiselt: Tagantvaates sirged ja paralleelsed. Head nurgistus reie
ülemise ja alumise osa vahel, hea nurgistusega kannaliigesed. Tugev
luustik.
Reie ülaosa: Pikk, lai ja lihaseline.
Põlveliiges: Tugev, hea nurgistusega reie ülemise ja alumise osa
vahel.
Reie alaosa: Pikk, lihaseline ja kõõluseline.
Kannaliigesed: Tugevad ja madala asetusega.
Kannaliigesed: Lühikesed ja vertikaalsed.
Tagakäpad: Ovaalsed kuni ümmargused, lähestikku asetsevate
varvastega ning üsna paksude, tugevate, vastupidavate ja hea
pigmentatsiooniga padjanditega. Paralleelsed nii seistes kui liikumisel,
ei ole sisse- ega väljapoole pöördunud.
KÕNNAK/LIIKUMINE: Maadhaarav ja vaba, hea esijalgade
sirutuse ja tugeva tagajalgade tõukega. Nii esi- kui tagajäsemed on
paralleelsed ja sirged, ei ole jäigad.
NAHK: Paks, pingul, voltideta.
KARVKATE
KARV: Sile ja tihe; tugev kare karv või robustne sile karv.
VÄRVUS: Värvus on must, tumepruun või hallikasmust,
kollakaspruunide (kollane-punane) selgelt eristuvate märkidega
kulmudel, koonul, rinnal, jalgadel ja sabajuurel. Hele ja tume mask on
lubatud. Väiksed valged märgid rinnal ja varvastel on
aktsepteeritavad.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:

Isased: 33-40 cm.
Emased: 33-40 cm.
Kaal (soovitud ideaalkaal töötamiseks):
Isased: 9-10 kg.
Emased: 7,5-8,5 kg.

FCI Standard nr 103 – 20.01.1998.
EESTI KENNELLIIT

6

VEAD: Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda
vigadeks ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse
kõrvalekalde ulatusest ning võimalikust mõjust koera tervisele ja
heaolule.
Ühe või mõlema M3 (purihamba) puudumist ei peeta veaks.
TÕSISED VEAD:
• Kitsas kolju, kitsas ja terava otsaga koon.
• Nõrgalt arenenud alalõug, kitsad lõualuud.
• Nõrk hambumus, igasugune ebaregulaarsus lõikehammaste
paigutuses.
• Hele või täpiline nina.
• Heledad, liiga suured või pungis silmad.
• Kikkis kõrvad, lendlevad või liiga väiksed kõrvad. Liiga madala
asetusega ja rasked kõrvad.
• Kõrge esiosa.
• Pehme või kumer selg, liiga lühike selg.
• Lühike rinnakuluu.
• Liiga kitsas või liiga lai esiosa.
• Järsk tagaosa, liiga massiivne.
• Küünarnukid selgelt sisse- või väljapoole pööratud.
• Liiga lähestikku või üksteisest liiga kaugel asetsevad varbad.
Sissepoole pööratud hüppeliigesed, vibukujulised või kitsa
asetusega kannad nii seistes kui liikumisel.
• Küliskäik, jäik või tippiv kõnnak.
• Viltused käpad, kassikäpad.
• Seljale langev saba, liiga madala asetusega või rippuv saba.
• Lühike, villase tekstuuriga, lahtine või õhuke karv. Karvavaba kõht
või reite siseküljed.
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus ja liigne argus.
• Nõrga temperamendi ja iseloomuga, kardab pauku ja ei taha
mängida.
• Üle- ja alahambumus, viltune suu, tanghambumus või osaline
tanghambumus, ebaühtlase asetusega hambad, hammaste
puudumine (välja arvatud M3).
• Ebakorrektne pigment.
• Sisse- või väljapoole pööratud silmalaud, erinevat värvi silmad,
sinised või täpilised silmad.
• Kõrvalekalded kirjeldatud karvkatte värvusest.
• Liiga suur või liiga väike.
Füüsilisi ja käitumuslikke
diskvalifitseeritakse.

kõrvalekaldeid

näitavad

koerad

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

Tõlge: Multilingua büroo.
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