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TÕLGE: Peggy Davis.
PÄRITOLUMAA: Itaalia.
KEHTIVA
ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 27. 11. 1989.

AVALDAMISE

KASUTUS: Seisukoerad.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 7:
Seisukoerad.
Alarühm 1.1:
Kontinentaalsed
(braque).
Töökatsetega.

seisukoerad,

linnukoera

tüüp

LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
See pika ajalooga Itaalia päritolu linnujahil kasutatav tõug on välja
kujunenud pika aja vältel, alates ammusest võrkudega jahipidamisest
kuni tänaste jahimeetoditeni välja. Selle tõu sajanditepikkuse ajaloo ja
aegumatuse tõestuseks on 14. sajandist pärit freskod, mille põhjal
võime järeldada, et tema kehaehitus ning jahianne ei ole aja jooksul
väga palju muutunud.
ÜLDMULJE:
Tugeva ja harmoonilise kehaehituse ning jõulise välimusega.
Eelistatud on koerad, kellel on kuivad jäsemed, hästi arenenud lihased
ning hästi väljendunud kerekuju kaunikujulise koljuga ning hästi
täidetud silmadealuse piirkonnaga. Kõik need omadused kuuluvad
lahutamatult selle tõu juurde.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Kere pikkus on võrdne või pisut suurem kui turja kõrgus. Pea pikkus
on 4/10 turja kõrgusest. Pea laius mõõdetuna sarnakaarte kõrgusel on
pisut vähem kui pool pea pikkusest. Kolju ja koon on ühepikkused.
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KÄITUMINE/ISELOOM:
Vastupidav ning kohanenud kõikide jahiliikidega. Usaldusväärne,
mõistev, rahulik ja kergesti koolitatav.
PEA:
Sarnakaarte kõrgusel kandiline ja kitsas. Pea pikkus on 4/10 turja
kõrgusest. Pikkuse keskosa on silmade sisenurkadega ühel kõrgusel.
Kolju ja koonu ülemised pikiteljed on erisuunalised, mis tähendab
seda, et koonu ülajoonest alguse saav telg peab suunduma
kuklakühmu poole, ideaalis kolju pikkuse keskel.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Külgvaates on kolju väga avatud kaare kujuline. Pealtvaates
pikendatud ellipsi kujuline. Sarnakaarte kohal mõõdetud kolju laius ei
ole suurem kui pool pea pikkusest. Otsmikuluu ja kulmukaared on
märgatavad. Frontaalvagu on märgatav ning lõpeb kolju pikkuse
keskel. Kiiruluu hari on lühike ja mitte väga esiletungiv. Kuklakühm
on rõhutatud.
Üleminek laubalt koonule: Ei ole rõhutatud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Suur, suurte ja hästi avatud ninasõõrmetega. Ulatub pisut
huultest ettepoole, moodustades nendega nurga. Värvuselt erineva
tumedusega roosa või pruun, sõltuvalt karvkatte värvist.
Koon: Koonu ülajoon on kas kumer või sirge. Koonu pikkus on pool
pea pikkusest ning sügavus on 4/5 pikkusest. Eestvaates on koonu
külgjooned pisut koonduvad, ent üldmulje on ikkagi lai. Lõug ei ole
väga nähtav.
Mokad: Ülemine huul on hästi arenenud, peenike ning pehme, ent
mitte rippuv. Ülahuul katab alahuult. Külgvaates katavad huuled vaid
pisut alalõuga. Eestvaates moodustavad huuled nina all tagurpidi „V“.
Suunurgad peavad olema märgatavad, ent mitte lõdvad.
Lõuad/hambad: Hambakaared on hästi arenenud. Hambad asetsevad
lõualuus risti. Käärhambumus. Lubatud on ka tanghambumus.
Põsed: Lihaselised.
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Silmad: Poolkülgmise asetusega, pehme ning järeleandliku ilmega. Ei
ole liiga sügava asetusega ega liiga pungis. Silmad on üsna suured,
silmalaud on ovaalse kujuga ja liibuvad (ei ole sisse ega väljapoole
pööratud). Iiris on erineva tumedusega ookerkollane, sõltuvalt
karvkatte värvist.
Kõrvad: Hästi arenenud. Pikkuselt peavad venitamata ulatuma
ninaotsani. Laius on vähemalt pool pikkusest. Kõrvad on vaid pisut
tõstetud. Kõrvatüvi on üsna kitsas. Kõrvad asetsevad üsna kolju
tagaküljel sarnakaarte kõrgusel. Kõrvalest on pehme ning selle esikülg
on hästi sissepoole keerdunud ning kõrvalestad ripuvad hästi põskede
lähedal. Kõrvatipud on kergelt ümarad.
KAEL:
Jõuline, tömbi koonuse kujuline. Pikkuselt vähemalt 2/3 pea
pikkusest. Üleminek kaelalt kuklale on selgelt märgatav. Kaelal on
väike topeltkaelavolt.
KERE:
Ülajoon: Selja ülajoon koosneb kahest osast. Esimene osa turjast 11.
selgroolülini on peaaegu täiesti sirge, teine osa on kergelt kumer ning
läheb sujuvalt üle nimmeosaks.
Turi: Hästi väljendunud, abaluunukid on üksteisest hästi eraldatud.
Nimme: Lai, lihaseline, lühike ning kergelt kumer nimmeosa.
Laudjas: Pikk (umbes 1/3 turja kõrgusest), lai ning väga lihaseline.
Ideaalne vaagnanurk (vaagnavöötme nurk horisontaali suhtes) on 30°.
Vaagen on lai.
Rind: Lai, sügav ja hästi madala asetusega, ulatudes küünarnukkideni.
Ei ole kiilukujuline. Roided on eriti altpoolt hästi kaardunud ning
langeva joonega.
Alajoon: Alajoon on rinnakorvi piirkonnas peaaegu horisontaalne ning
kõhuosas kergelt tõusev.
SABA:
Sabatüvi on jäme. Saba on sirge ja läheb otsa suunas pisut peenemaks.
Kaetud lühikese karvaga. Tegutsedes ning eriti jälge ajades hoitakse
saba horisontaalselt või peaaegu horisontaalselt. Saba peab olema
kupeeritud 15-25 cm kaugusel sabatüvest.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Õlad: Tugevad, väga lihaselised, pikad ja kaldega. Vabalt liikuvad.
Õlavarred: Kaldega, asetsevad rindkere lähedal.
Küünarnukid: Küünarnukk peab asetsema abaluu tagumisest nukist
maani ulatuval vertikaaljoonel.
Küünarvarred: Tugevad ja sirged. Tugevate ja hästi väljendunud
kõõlustega.
Kämblad: Heade proportsioonidega, kuivad, hea pikkusega ning kerge
kaldega.
Esikäpad: Tugevad, pisut ovaalse kujuga. Hästi kaarduvate ning
lähestikku asetsevate varvastega. Tugevad küüned on allapoole
kaardus. Küüned on valged, kollased või pruunid. Heledamad või
tumedamad sõltuvalt karvkatte värvusest. Padjandid on elastsed ja
kuivad.
TAGAJÄSEMED:
Reied: Pikad, paralleelsed ja lihaselised. Tagant peaaegu täiesti sirged.
Sääred: Tugevad.
Kannad: Laiad.
Pöiad: Suhteliselt lühikesed ja kuivad.
Samasugused
nagu
esikäpad.
Lisavarvastega.
Tagakäpad:
Lisavarvaste puudumist ei peeta veaks. Topeltlisavarvas on lubatud.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Pikendatud ning tempokas traav, tugeva tagajalgade tõukega. Pead
hoitakse püsti ning jahti pidades hoitakse nina ülajoonest kõrgemal.
NAHK:
Tugev ning elastne. Peas, kaelal, kaenlaaukudes ning kere alumises
osas on nahk õhem. Nähtavate limaskestade värvus peab olema
kooskõlas karvkatte värvusega. Mustad laigud ei ole lubatud. Suu
limaskestad on roosad. Kimmelpunastel (roan) või valge ja
kastanpruuniga koertel on limaskestadel mõnikord pruunid või
heledad kastanpruunid laigud.
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KARVKATE
KARV: Lühike, tihe ja läikiv. Pea peal, kõrvadel, jalgade esikülgedel
ning käppadel on karv peenem ja lühem.
VÄRVUS:
• Valge.
• Valge, erineva suurusega oranžide või erineva tumedusega
merevaigupruunide laikudega.
• Valge, erineva suurusega kastanpruunide laikudega.
• Valge, kahvatuoranžide tähnidega (melato).
• Valge, kastanpruunide tähnidega (roano-marrone). Selle
kombinatsiooni puhul hinnatakse kõrgelt metalset läiget ning
eelistatud on soe kastanpruun toon, mis meenutab mungarüüd.
Eelistatud on sümmeetriline mask, ent selle puudumine ei ole
karistatav.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
55-67 cm.
Eelistatud kõrgus isastel: 58-67 cm.
Eelistatud kõrgus emastel: 55-62 cm.
Kaal:
25-40 kg sõltuvalt suurusest.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning
nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse kõrvalekalde
ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja heaolule.

FCI Standard nr 202/07. 08. 1998
EESTI KENNELLIIT

7

DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
Agressiivsus või liigne argus.
Koonduvad näo- ja koljuteljed.
Lõhenenud nina.
Rõhutatud alahambumus. Ülehambumus.
Kõõrdsilmsus.
Must, valge-mustakirju, kolmevärviline, kollakaspruun (fawn),
pähkelpruun või ühevärviline pruunide märgistega karvkate.
• Pigmendipuudus (albinism).
• Limaskestadel ja nahal esineb musta värvust.
• Turja kõrgus erineb standardis ettenähtud vahemikust rohkem kui 2
cm võrra.

•
•
•
•
•
•

Selgete füüsiliste või
diskvalifitseeritakse.

käitumuslike

kõrvalekalletega

koerad

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

Tõlge: Multilingua büroo.
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