Rühm:6; alarühm:1
Kinnitatud EKL juhatuses 06.09.2012

FCI Standard nr 152 / 10.04.2002 / GB

ISTRA KARMIKARVALINE HAGIJAS
(Istarski Ostrodlaki Gonič)

2

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

AVALDAMISE

KASUTUS:
Tüüpiline hagijas, kes sobib eriti hästi jäneste ja rebaste
jahtimiseks. 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
See tõug on arenenud paralleelselt istra lühikarvalise hagijaga,
ent tema kohta ei ole säilinud eriti palju pildilist või kirjalikku
materjali, kuna tolleaegsed kunstnikud ei hinnanud neid sasitud
karvaga ja seega suhteliselt korratu välimusega koeri eriti
kõrgelt. Neid istra karmikarvalisi hagijaid on põhjalikult
kirjeldanud B. Laska aastatel 1896 ja 1905 ning nendest
kirjeldustest teame, et seda tõugu koeri müüdi Istra maakonnas
Buzetis and Pazinis „barbini“ nime all. Esimese maailmasõja
ajal hävis tõug peaaegu täielikult. 1924. aastast alates hakati
seda tõugu koeri registreerima Horvaatia tõuraamatusse. FCI
tunnustas tõugu 1948. aastal ning esimene standard töötati välja
1969. aastal.
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ÜLDMULJE:
Karvkate on lumivalge sidrunkollaste/oranžide märgistega. Karv
on pikk ja harjaseline. Pea on pikliku kujuga ning puhmas
kulmudega. Tugev kere ning tugev luustik. Jõuline, pisut
saablikujuliselt hoitud saba. Ilme on tõsine, nukker ja mõnikord
isegi natuke sünge. Kõlav, keskmiselt sügava tämbriga hääl.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kere pikkus ei tohi ületada turja kõrgust rohkem kui 10%.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Leebe, sõnakuulelik, rahulik ning peremehesse väga kiinduv.
Kuigi iseloomult üsna tasakaalukas, on ta siiski entusiastlik
jahikoer.
PEA:
Pea on kere suhtes heade proportsioonidega. Pea pikkus on 2024 cm. Pea ei tohi olla liige kerge. Mokad ja lauääred peavad
olema tumeda pigmendiga.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kergelt ümar. Kuklakühm ja frontaalvagu on selgelt
märgatavad. Frontaalvagu varjutab sageli pikk pehme karvasalk.
Otsmikuluu on üsna lai. Kolju läheb silmade suunas kitsamaks.
Üleminek laubalt koonule: Mitte väga rõhutatud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Lai ning hästi arenenud ninasõõrmetega. Must või
tumeda pigmendiga.
Koon: Tugev, kandiline, lai koonuselg on kaetud sasitud
vuntsidega. Eestvaates annab alalõug koonule mõnevõrra ümara
kuju.
Mokad: Liibuvad, mitte liiga paksud.
Hambad: Tugevad hambad. Täielik käärhambumus.
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Silmad: Tumedad iirised. Silmad on suured, ent mitte pungis.
Tõsise ilmega. Kuna kulmukarvad on karmimad ja pikemad, on
kulmud karvased ja tihedad.
Kõrvad: Mitte väga paksud, kaetud lühema karvaga. Asetsevad
üsna silmade lähedal ning mitte väga kõrgel, kolju ülajoone
lähedal. Kõrvad on keskelt laiemad ning ripuvad põskede
lähedal. Mõõduka pikkusega, otstest õhemad ning ümarad.
Kõrvu peetakse väga pikaks, kui need ulatuvad ninaotsani ning
pikaks, kui need ulatuvad kihvadeni. Kõrvad peavad olema
vähemalt poolpikad, ulatudes kulmukaarteni.
KAEL:
Kõrvaltvaadatuna on pea ja kaela ühenduskoht nähtav
kuklakühmu juures. Kaela pikkuseks on 12-15 cm. Nahk on
pingul, kaelal ei ole lõtva nahka.
KERE:
Üldmulje: Ülajoon on laudja suunas kergelt langeva joonega.
Turi: Vaid kergelt väljendunud.
Selg: Ühtlane ja lai. Pikkus on turja kõrgusega heas
proportsioonis.
Nimme: Lühike, lihaseline ja ümar.
Laudjas: Lai, eriti emastel koertel. Kerge kaldega, ümar. Puusad
on selgelt nähtavad.
Rindkere: Lai ja sügav. Ulatub vähemalt küünarnukkideni.
Rinna ümbermõõt on harilikult umbes 12-15 cm turja kõrgusest
suurem. Hästi kaardunud roided. Rinnakuluu on vaevumärgatav,
eesrind on ümara kujuga.
Kõht ja küljed: Alajoon on rinnakuluust kubemeni järk-järgult
tõusev. Kõht on kergelt üles tõmmatud, küljed ei ole väga
selgelt väljendunud ning ei tohi olla hurdalikud.
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SABA:
Ei ole liiga kõrge asetusega, sabatüve juurest on tugev ning tipu
suunas läheb peenemaks. Kantakse madalal väikese ülespidi
kaarega. Saba ulatub kannani või sellest pisut allapoole.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Õlad: Pikad, kaldega, lihaselised ning rinnakorviga hästi seotud
abaluud. Puusaliigese nurk umbes 90°.
Küünarnukid: Ei ole sissepoole pööratud.
Küünarvarred: Püstised ja hästi lihaselised.
Randmed (randmeliigesed): Vaevumärgatavad.
Kämblad (kämblaliigesed): Lühikesed, peaaegu püstised või
väikse kaldega moodustades vertikaali suhtes kuni 10° nurga.
Esikäpad: Kitsad kassikäpad, lähestikku asetsevate varvastega.
Padjandid on hästi arenenud ning vastupidavad. Küüned
tugevad.
TAGAJÄSEMED:
Reied: Lühikesed, laiad ja lihaselised.
Sääred: Reitest pikemad, kaldega ja heade lihastega.
Kannaliigesed: Tugevad ja laiad.
Kannad (pöialiigesed). Lühikesed ja püstised. Lisavarbad
peavad olema eemaldatud.
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad, sageli natuke
pikemad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Väga sujuva sammuga energiline kõnnak.
NAHK:
Elastne ja pingul terve keha ulatuses. Ilma voltideta. Värvuselt
roosakas.
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KARVKATE
KARV: Väliskarv ehk pealiskarv on karm, umbes 5-10 cm
pikkune, tuhm ja harjaseline. Mitte kunagi lokkis või laineline.
Eriti talvel on selle karmi karva all lühike paks aluskarv.
Väliskarv ei ole nahale liibuv, vaid harjaseline. See ei tohi olla
sassis ega moodustada vildiseid lokke. Karvkatte pikkus ja
paksus võib sõltuvalt kehapiirkonnast varieeruda.
VÄRVUS: Põhivärvuseks on lumivalge. Kõrvad on alati
oranžikad. Sageli esineb otsmikul sama värvi tähekujuline
märgis. Ka kõrvadel võivad olla oranžid laigud, mis näitavad
koera tõupuhtust. Rohkemal või vähemal hulgal oranže täppe
või laike võib esineda tervel kerel, ent kõige sagedamini
sabatüve ümbruses. Neid märgiseid ei tohi aga olla nii palju või
nii ulatuslikult, et need hakkaksid segama valge põhivärvuse
domineerimist. Täpid peavad olema erksavärvilised, värv ei tohi
olla kahvatu, liiga tume ega pruunikas, mis viitaks
segaverelisusele. Kolmanda värvuse esinemine ei ole lubatud,
isegi kui tegemist on vaid üksikute karvadega.
KÕRGUS JA KAAL:
Turja kõrgus: 46-58 cm.
Ideaalne kõrgus isastel: 52 cm.
Ideaalne kõrgus emastel: 50 cm.
Kaal: Normaalses toitumuses täiskasvanud koera kaal on
tavaliselt 16-24 kg. Ideaalne keskmine kaal on 20 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.
• Eestvaates kandiline alalõug.
• Rippuvad lõdvad mokad.
• Nähtav kolmas silmalaug (pilkkile).
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus või liigne argus.
• Kere pikkuse ja turja kõrguse ebaproportsionaalsus.
• Liiga roosa ninapeegel, puudlik pigmentatsioon.
• Liiga tömp või liiga terav koon. Ülespoole pööratud otsaga
koon.
• Ebakorrektne hambumus. Nähtav prognaatne hambumus.
• Roosad silmalaud.
• Helesinised silmad.
• Liiga lühikesed või peast liiga kaugel kantud kõrvad. Liiga
kõrge või liiga madala asetusega kõrvad. Liiga pika, siidise,
lainelise, lokkis või lausa vildise karvaga kaetud kõrvad.
• Kõver või liiga lühike (kupeeritud) saba.
• Liiga lõdvad küünarnukid.
• Kaardunud küünarvarred.
• Liiga suure kaldega randmed.
• Kõik teised värvused peale sidrunkollase/oranži. Ei tohi
esineda hallikaid ning mustjaid täppe.
• Suurus ei vasta standardis määratud mõõtudele.
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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