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PÄRITOLUMAA: USA. 
 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 30.01.1991. 
 
KASUTUS: Hagijas. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6:  Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1:  Suurekasvulised hagijad. 
  Ilma töökatseteta. 
 
ÜLDMULJE: 
Pesukarukoer on eelkõige töökoer, keda kasutatakse jahisaagi 
jälitamiseks ning puu otsa ajamiseks. Ta suudab vastu pidada nii 
karmis talves kui suvises kuumuses ning vajadusel suudab ta 
vaevata töötada ka rasketes maastikutingimustes. See põhiliselt 
pesukarude jälitamiseks ja puu otsa ajamiseks kasutatav koer 
jahib saaki täielikult oma haistmismeelele tuginedes. 
Pesukarukoera iseloom ning julgus teevad temast väärt abilise 
ka hirvede, karude, puumade ja teiste suurte loomade jahil. Just 
neid aspekte palub tõuühing kohtunikel tõu hindamisel eelkõige 
silmas pidada. Üldmuljelt on koer jõuline, kiire ja valvas. Teda 
iseloomustab muljetavaldav võime läbida jõuliste rütmiliste 
sammudega pikki vahemaid. Kuna tegu on jahikoeraga peab tal 
olema mõõdukas luustruktuur ning tugev lihastik. Isased on 
tugevama luustiku ja lihastikuga kui emased. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
• Kere pikkus mõõdetuna õlanukist istmikunukini on sama suur 

või pisut suurem kui turja kõrgus. 
• Turja kõrgus on ülejäänud kerega sellises proportsioonis, et 

jalad ei tundu liiga pikad ega liiga lühikesed. 
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KÄITUMINE/ISELOOM: 
Tasakaaluka loomuga, avatud ning sõbralik. Töötava hagijana 
peab ta olema võimeline teiste hagijatega koostööd tegema. 
Mõned selle tõu esindajad võivad olla reserveeritud, ent mitte 
kunagi arad või kurjad. Agressiivsus inimeste või teiste koerte 
vastu on äärmiselt ebasoovitav. 
 
PEA: 
Pea on väga puhta joonega. Pea pikkus mõõdetuna kolju tagant 
ninani on isastel 9-10 tolli ning emastel 8-9 tolli.  
Ilme: Valvas, sõbralik ning innukas. Nahal ei ole volte. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Üsna pikliku kujuga. Külgvaates on kolju ülemine 
piirjoon koonu ülemise piirjoonega praktiliselt paralleelne. 
Üleminek laubalt koonule: Keskmiselt väljendunud üleminek 
laubalt koonule asub kuklakühmust ja ninapeeglist võrdsel 
kaugusel. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Ninasõõrmed on hästi avatud ning alati musta värvi. 
Mokad: Mokad on hästi arenenud ning välimuselt hagijale 
tüüpilised. 
Hambad: Ühtlase asetusega. Käärhambumus. 
Silmad: Värvuselt pähkelpruunist tumepruunini. Peaaegu 
ümmargused ning mitte sügava asetusega. 
Kõrvad: Madalal ning üsna taga asetsevad. Kõrvad ripuvad 
graatsiliste voltidena, mis annab koerale majesteetliku välimuse. 
Pikkuselt ulatuvad ninapeeglist kaugemale ning asetsevad 
silmadega ühel joonel või madalamal. 
 
KAEL: 
Kael on lihaseline, kaldega ning keskmise pikkusega. Kaelal ei 
ole liigset lõtva nahka. 
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KERE: 
 
Selg: Selg on ühtlane, jõuline ja tugev. 
Rindkere: Rindkere ulatub vähemalt küünarnukkideni. 
Roided: Koeral on täidetud, ümarad ning hästi kaarduvad roided 
ning seega ei saa küljed olla lamedad.  
 
SABA: 
 
Saba on tugev. Sabatüvi asetseb pisut seljajoonest madalamal. 
Saba kantakse vabalt ning liikumisel moodustab see seljaga 
täisnurga. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Esijäsemed on sirged. 
Õlad: Jõulise ehitusega. 
Küünarnukid: Ei sisse- ega väljapoole pöördunud. 
Kämblad: Tugevad ja püstised. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Hea luustikuga ja lihaselised. Puusast kannani pikad ning 
kõõluselised. Kannast padjandini lühikesed ja tugevad. Tasasel 
maal seistes asetsevad tagakäpad kere alt väljas ning jala kalle 
padjandist kannani on maapinna suhtes täisnurkne. 
Põlveliigesed ja kannad: Hästi kaldus, ei ole sisse- ega 
väljapoole pöördunud. 
 
KÄPAD: 
Kompaktsed, hästi kaardunud varvastega, tugevate paksude 
padjanditega. 
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KÕNNAK: 
Külgvaates on pesukarukoera samm kerge ning graatsiline, eest 
kaugeleulatuv ning tagant tugeva tõukejõuga. Eestvaates on 
esijalad külgedega ühel joonel ning liiguvad kergelt suunaga 
ettepoole, ent ei tohi käia risti. Tagantvaates liiguvad kannad 
esijäsemetega ühel joonel. Kannad ei ole üksteise suhtes liiga 
laia ega liiga kitsa asetusega. Liikumiskiiruse kasvades liiguvad 
käpad kere keskjoonele lähemale või liiguvad täiesti ühel joonel, 
mis näitab tasakaalu ning vastupidavust. Liikumisel on pea ja 
saba hoiak julge ja valvas. Ülajoon jääb ühtlaseks. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Lühike, ent piisavalt tihe, et tagada karvkatte 
vastupidavus ka karmides oludes liikumisel. 
 
VÄRVUS: Must, sügavpruunide märgistega silmade kohal, 
koonu külgedel, rinnal, jalgadel ning istmikul. Varvastel on 
mustad märgised (nagu pliiatsiga joonistatud). 
 
SUURUS: 
Suurus: Mõõdetuna õlgade juurest. 
Isased koerad: 63,5-68,5 cm (25-27 tolli). 
Emased koerad: 58-63,5 (23-25 tolli). 
Muus osas heas tasakaalus ning heade proportsioonidega koerte 
puhul ei ole ettenähtust suuremad mõõdud karistatavad. 
 
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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• Pea: Liigsete voltidega. 
• Hambumus: Puudulik käärhambumus. 
• Silmad: Kollased või heledat värvi silmad. 
• Kõrvad: Liiga kõrge asetusega kõrvad. Kõrvad, mis ei ulatu 

pikkuselt ninapeeglini. 
• Tagajäsemed: Tagumiste lisavarvaste esinemine. 
• Käpad: Lamedad või harali varvastega käpad. 
• Värvus: Erkpruunide märgiste puudumine või nende liiga 

ulatuslik esinemine. Ülemäärane musta värvuse esinemine. 
Valge värvus rinnal või teistel kehaosadel on äärmiselt 
ebasoovitav. 

• Suurus: Jääb ettenähtud vahemikust allapoole. 
 
Märkus: Kuna tegemist on jahikoeraga, siis ei peeta jahil 
saadud arme veaks. 
 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 

• Agressiivsus ja liigne argus. 
• Selge valge laik, mis levinud rohkem kui ühe tolli võrra 

ükskõik millises suunas. 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


