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TÕLGE: Pamela Jeans-Brown.
PÄRITOLUMAA: Horvaatia.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 25.10.2000.

AVALDAMISE

KASUTUS:
Tüüpiline hagijas, kes sobib eriti hästi jäneste ja rebaste jahiks.
Teda võib kasutada ka rihma otsas töötava koerana. Tema
kehaehitus on väga sobiv eluks Istra maakonna hiiglaslikel
avamaastikel.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 6:
Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud.
Alarühm 1.2:
Keskmisekasvulised hagijad.
Töökatsetega.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Selle Istra maakonnast pärit tõu ajalugu ulatub väga kaugetesse
aegadesse. Istra lühikarvalise hagija iidset päritolu kinnitab tema
kujutamine vanadel freskodel (1474, Pazini lähedal Beramis
asuvas Neitsi Maarja kirikus) ja maalidel (näiteks 18. sajandi
alguses elanud kunstnik Titiani maalidel) ning tema mainimine
kroonikates (Djakovo piiskop Bakiči kroonika aastast 1719).
Tänu suurepärastele jahiomadustele levis see tõug Istrast ka
naabermaakondadesse.
Tõuraamatusse
tehti
esimesed
sissekanded 1924. aastal. FCI tunnustas tõugu 1949. aastal, ent
esimene standard koostati alles 1973. aastal. Kuna see tõug on
endiselt jahimeeste hulgas kõrges hinnas, on Istra lühikarvalised
hagijad Istras ning selle naabermaakondades ka täna väga
levinud.
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ÜLDMULJE:
Suursugune välimus. Lumivalge karvkate sidrunkollaste
märgistega. Lühike, peene struktuuriga karv. Pikk, kitsas ja
puhas pea. Nõtke kere. Pisut saablikujuliselt kaardus kantav
peenike saba. Järjekindla, terava ja hääleka haukumisega
hagijas.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kere pikkus peab olema 10% turja kõrgusest suurem.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Leebe, sõnakuulelik, rahulik ning peremehesse kiindunud. Jahil
elavaloomuline ning entusiastlik.
PEA:
Pea pikkus jääb 20 ja 24 cm vahele.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Küljelt vaadatuna on kuklakühm hästi väljendunud ning
otsmikuluu on kergelt ümar. Ülaltvaates on otsmikuluu piklik
ning üsna kitsas, selgelt nähtava frontaalvaoga.
Üleminek laubalt koonule: Kergelt märgatav, ilma järsu
üleminekuta.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must või vähemalt tumepruun, laialt avatud
ninasõõrmetega.
Koon: Pikk, laia tüvega, ninapeegli suunas järk-järgult ahenev.
Koonuselg on sirge.
Hambad: Tugevad hambad. Ühtlane ja täielik käärhambumus.
Silmad: Ovaalsed. Ei asetse liiga sügaval silmakoobastes ega ole
liiga pungis. Iirise värvus võimalikult tume. Silmalaud mustad
või pruunid. Säravad ning ilmekad silmad.
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Kõrvad: Õhukesed, laia tüvega. Asetsevad pisut silmade joonest
kõrgemal, tipu suunas kitsenevad. Kõrvu peetakse pikaks, kui
need ulatuvad piki koonu sirgekstõmmatult kihvadeni. Kõrvad
peavad olema vähemalt poolpikad, ulatudes kulmukaarteni.
KAEL:
Tugev ning kergelt kaarduva kuklajoonega. Pea ja kaela
ühenduskoht on kuklakühmu juures märgatav. Kael on jõuline
ning asetseb kere suhtes kaldega.
Pikkus: Kaela pikkus kuklakühmust turjani on 15-20 cm.
NAHK:
Pingul, kaelal ei ole lõtva nahka ega kerel kortse.
KERE:
Ülajoon suunaga turjast laudjani on kergelt langeva joonega.
Selg: Tasane, lai ja lihaseline.
Nimme: Lühike ja lai.
Laudjas: Pikk ja lai. Horisontaalne või hästi pisut langeva
joonega. Emastel koertel on laudjas pikem kui isastel. Puusad on
vaevumärgatavad. Laudjas peab olema umbes ühe sõrme laiuse
võrra madalamal kui turi.
Rindkere: Väga madala asetusega, ulatub vähemalt
küünarnukkideni. Rinna ümbermõõt on umbes 12 cm turja
kõrgusest suurem. Roided on hästi kaardunud. Rindkere on hästi
arenenud, ent rinnakuluu on vaevumärgatav.
Kõht ja küljed: Alajoon on suunaga rinnaku juurest kubemeni
kergelt tõusev ning seega on kõht pisut tõstetud.
SABA:
Sabatüvi on tugev, otsa suunas läheb saba peenemaks. Mida
peenem saba, seda suursugusema mulje koer jätab. Saba on
kõrge asetusega, keskmise pikkusega ning reeglina ei ulatu
kannaliigesest allapoole. Saba on pisut ülespoole kaarduv.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Abaluud: Pikad, kaldega, lihaselised ning rinnakorviga hästi
seotud.
Küünarnukid: Asetsevad kere lähedal.
Küünarvarred: Täiesti püstised, heade lihastega.
Randmed (randmeliigesed): Randmeid on küünarvartest raske
eristada.
Kämblad (kämblaliigesed): Sirged ja lühikesed. Võivad olla
väikse kaldega, ent nurk vertikaaliga ei tohi olla suurem kui
10%.
Esikäpad: Pigem kassi- kui jänesekäpad. Kerged, lähestikku
asetsevate varvastega, ümmarguste padjanditega ning tugevate
küüntega.
TAGAJÄSEMED:
Tagantvaates on reis, säär, kannakõõlus ja pöid samal
vertikaalsel joonel.
Reied: Lühikesed, laiad ja lihaselised.
Põlveliigesed: Kederluud on laiad ja kõrge asetusega.
Sääred: Pikad, kaldega ja heade lihastega.
Kannaliigesed: Tugevad.
Kannad (pöialiigesed). Lühikesed, püstised või väga väikse
kaldega moodustades vertikaali suhtes kuni 10-12° nurga.
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad, ent pisut pikemad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Väga sujuv, ühtlane ja vaba.
NAHK:
Pehme ning terve kere ulatuses liibuv. Ilma voltideta kerel ja
kortsudeta otsmikul. Värvuselt roosakas.
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KARVKATE
KARV: Lühike, sile, tihe ja läikiv. Mõnikord võib karv reite
tagakülgedel ning saba alumisel küljel olla pikem, ent see ei ole
eesmärgiks.
VÄRVUS: Põhivärvus on lumivalge. Kõrvad on tavaliselt
oranžid. Oranž värvus ulatub kõrva aluseni ning mõlemal pool
otsmikuluud silmadeni, moodustades peas tüüpilise maski.
Mõnikord esineb otsmiku ülaosas väiksem või suurem sama
värvi märgis ehk täht. Ka kõrvadel võivad olla oranžid
märgised, mis on eriti kõrgelt hinnatud ning näitavad koera
tõupuhtust. Sidrunkollased/oranžid täpid on enam või vähem
laialt levinud, neid võib leida täppidena või triipudena tervel
kerel, ent kõige sagedamini sabatüve ümbruses. Neid täppe ei
tohi aga olla nii palju, et need hakkaksid segama valge
põhivärvuse domineerimist. Täppide värvitoon peab olema
selgelt väljendunud, värv ei tohi olla kahvatu, liiga tume ega
pruunikas, mis võib viidata segaverelisusele. Kolmanda värvuse
esinemine ei ole lubatud, isegi kui tegemist on vaid üksikute
karvadega. Karvkate võib olla ka üleni valge, ilma mingite
märgisteta.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus: 44-56 cm.
Ideaalne kõrgus isastel: 50 cm.
Ideaalne kõrgus emastel: 48 cm.
Kaal: Täiskasvanud isane koer kaalub umbes 18 kg.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja
heaolule.
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VÄIKSEMAD VEAD:
• Osaliselt roosa nina või silmalaud, liiga nõrga pigmendiga
ninapeegel.
• Kumer või pisut nõgus selg.
• Liiga suure kaldega laudjas.
• Liiga hurdalik või liiga täidetud kõht.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD
• Agressiivsus või liigne argus.
• Kere pikkuse ja turja kõrguse ebaproportsionaalsus.
• Liiga lühike pea.
• Suured pigmenteerumata piirkonnad või täiesti roosa nina ja
roosad silmalaud.
• Liiga lühike või liiga terav koon. Kõverdunud lõuad.
• Üle- või alahambumus.
• Ebakorrektne hambumus.
• Helesinised silmad.
• Väga kõrge asetusega kõrvad.
• Keerdus või ühele poole langev saba, korgitser-saba. Liiga
lühike või kupeeritud saba.
• Väljapoole pöördunud küünarnukid.
• Kõverad esijäsemed.
• Väga viltused randmed.
• Liiga pikk karv.
• Kõik teised värvused peale sidrunkollase/oranži. Hallikad või
mustjad märgid on äärmiselt ebasoovitavad.
• Suurus ei vasta standardis määratud mõõtudele.
Füüsiliste
ja
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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