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TÕLGE: Peggy Davis.
PÄRITOLUMAA: Itaalia.
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 27.11.1989.
KASUTUS:
Põhiliselt jänese- ja metsseajahil kasutatav koer.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 6:
Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud.
Alarühm 1.2:
Keskmisekasvulised hagijad.
Töökatsetega.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Selle tõu ajalugu ulatub väga kaugetesse aegadesse. On kindlalt
teada, et need koerad pärinevad Vana-Egiptuse algelistest
jahikoertest. Tõug levis Foiniikia kaupmeeste vahendusel piki
Vahemere rannikut ning jõudis lõpuks Itaaliasse. Tänapäevase
itaalia hagija sarnaste koerte olemasolu Egiptuses tõestab
nende kujutamine Egiptuse vaaraode dünastiate aegsetel
joonistustel. Eriti tuleb esile tõsta rippuvate kõrvade esinemist,
mis on selge märk edukast kodustamisest. Sellest võime
järeldada, et need haistmismeelele tuginedes jahti pidavad
koerad, keda ei tohi segamini ajada silmadega jahti pidavate
koertega, jõudsid Itaaliasse ning nendest areneski tänapäevane
itaalia hagijas, kelle anatoomilised omadused on jäänud
praktiliselt samasugusteks nagu nende eelkäijatel. Sama tüüpi
ja sama mõõtu koeri on kujutatud „Naiskütt Diana“ (Diane
chasseresse) kuju juures Naapoli muuseumis ning „Diana vibu
ja noolega“ (Diane tirant à l'arc) kuju juures Vatikani
muuseumis. Samuti asub Borso d'Este lossis (1600) maal,
millel on kujutatud täpselt sellist koera nagu tänapäeva itaalia
hagijas.
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ÜLDMULJE:
Keskmiste proportsioonidega koer. Kere on ruudukujulise
formaadiga. Robustne ning heas tasakaalus kehaehitus. Hästi
arenenud luustik ning tugevad lihased, ilma rasvata. Pea on
piklik, kolju ja näo pikiteljed on erisuunalised. Lühike karv.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
• Kere pikkus on võrdne turja kõrgusega (kandiline kerekuju).
• Rindkere kõrgus (või sügavus) on pool esijäsemete pikkusest
mõõdetuna maapinnast küünarnukini.
• Koonu pikkus on pool pea pikkusest.
KÄITUMINE/ISELOOM
See hagijas on kohanenud eluks väga erinevatel maastikel. Ta
on väga vastupidav ja kiire, innukas nii üksinda kui karjas
töötades. Vastupidav ning mitte väga emotsionaalne. Leebe
ilmega ning meeldiva kõlava häälega.
PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Ülaltvaates on kolju peaaegu ovaalse kujuga.
Külgvaates on kolju ja koonu teljed erisuunalised. Kolju
ülajoon on kergelt kumer. Sarnakaarte vaheline laius on vähem
kui pool pea pikkusest. Kulmukaared on vähe arenenud.
Frontaalvagu on vaid kergelt märgatav. Kuklaluu hari on
lühike, puhas ning märgatav, ent ilma liialdusteta.
Üleminek laubalt koonule: Laubalõike nurk on umbes 140°.
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NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Ninapeegel on peaaegu kuustahuka kujuline,
piisavalt suur ning liikuv, hästi avatud ninasõõrmetega, mis
avanevad pisut külgede suunas. Alati must.
Koon: Koonu pikkus on pool pea pikkusest. Koonu sügavus on
pisut suurem kui pool selle pikkusest. Koonu laius mõõdetuna
koonu keskosas peab olema pisut väiksem kui viiendik pea
pikkusest. Koonu ülajoon on kergelt kumer (nn rooma nina),
koonu küljejooned on ettepoole koonduvad. Alalõua harud on
kogu pikkuses peaaegu sirged ning eest on lõug vaid kergelt
arenenud. Koonu alumise küljeprofiili kujundab ülahuul.
Mokad: Peened ja õhukesed, nii eest- kui külgvaates
kõrgusesse mitte eriti hästi arenenud (pingul). Külgvaates on
ülahuule alläär kergelt kaarduv. Huulte ääred on alati mustad.
Lõuad/hambad: Lõuad on tömbi koonuse kujulised.
Käärhambumus. Lõikehambad asetsevad lõualuus täisnurga all.
Hambad on valged, ühtlase asetusega ning normaalselt
arenenud. Korrektne käärhambumus. Lubatud on ka
tanghambumus.
Põsed: Lamedad ja kuivad.
Silmad: Mandlikujulised, suured, säravad, tumedad ookrivärvi.
Poolkülgmise asetusega ning leebe ilmega. Lauservad on alati
mustad.
Kõrvad: Asetsevad sarnakaartega ühel joonel või pisut
madalamal. Kõrvad peavad olema rippuvad ning sellise
keeruga, mis tagab terve kõrva hoiaku suunaga ettepoole ning
ei lase kõrval tagurpidi murduda või krussi tõmbuda. Kõrv on
kolmnurkse kujuga, üleni lame ning väga lai. Kõrvatipp peab
olema kitsas ning mitte mingil juhul otsast laia kumerusega.
Kõrva ots on hästi natuke sissepoole rullis. Kõrva pikkus peab
olema peaaegu 70% pea pikkusest ning laius kõige laiemas
kohas pisut rohkem kui pool selle pikkusest.
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KAEL:
Profiil: Ülajoon on kergelt kaarduv ning seega väikse
kumerusega.
Pikkus: Kaela pikkus on peaaegu võrdne pea pikkusega ning
seega moodustab 4/10 turja kõrgusest.Kuju: Kael on tömbi
koonuse kujuline, jätab väga kuiva, kerge ning mitte väga
lihaselise mulje (pikad lihased).
Nahk: Peene struktuuriga, liibuv, ilma voltideta kerel ja kaelal.
Karv on lühike.
KERE
Ülajoon: Ülajoon on sirge, ühtlaselt langeva joonega suunaga
turjast laudjani, moodustades nimmeosas mõõduka kumeruse.
Turi: Tõuseb pisut ülajoonest kõrgemale. Turi on kitsas tänu
lähestikku asetsevatele abaluunukkidele. Üleminek kaelale on
harmooniline.
Selg: Selja ülajoon on sirge ning mitte eriti hästi nähtavate
lihastega. Selja pikkuse ja nimme pikkuse suhe on 3:1.
Nimme: Nimme on pisut lühem kui viiendik turja kõrgusest.
Laius on pikkusega peaaegu võrdne. Nimmepiirkonna lihased
on hästi arenenud nii pikkusesse kui laiusesse.
Laudjas: Laudja ülajoon on kergelt kumer, kaldenurk
horisontaali suhtes on 10°. Laudja pikkus on peaaegu
kolmandik turja kõrgusest ning laius on umbes pool selle
pikkusest. Lihased on hästi arenenud.
Rindkere: Rinna või rinnakorvi kõrgus on pool turja kõrgusest
või pisut väiksem. Rinnakorvi laius (läbimõõt) mõõdetuna
poolel kõrgusel on kolmandik turja kõrgusest. Rinnakorv peab
ulatuma küünarnukkideni või peaaegu küünarnukkideni.
Roided ei ole väga kaardunud, vaid kergelt kumerad.
Rinnakorvi ümbermõõt on neljandiku võrra turja kõrgusest
suurem. Rinnakorv on mõõduka laiusega.
Alajoon: Alajoon on külgvaates tüüpiline olles terves pikkuses
sirge. Rinnajoon läheb sujuvalt tõustes üle kõhujooneks, mis on
väga sale, isegi kui see pole väga üles tõmmatud.
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SABA:
Kõrge asetusega laudjaga ühel joonel. Sabatüvi on peenike
ning saba on täispikkuses ühtlase jämedusega, sarnanedes
grissinile (väike leivapulk). Vaid sabaots läheb väga
peenikeseks. Pikkuselt ulatub kannaliigeseni või peaaegu
kannaliigeseni. Terve saba on kaetud lühikese karvaga.
Rahulikus olekus on saba vabalt rippuv, tegutsedes on see
tõstetud ülajoonest kõrgemale.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Asetsevad tervikuna külgvaates kerega risti ning mahuvad
ühelt poolt abaluu ja õlavarre liigesest maapinnani ulatuva ning
varbaotsi puudutava kujuteldava vertikaaljoone ning õlavarre ja
kodarluu liigesest algava (mis jagab küünarvarre ja
randmeliigese kaheks peaaegu võrdseks osaks) ning
kämblaliigese keskpaigas lõppeva kujuteldava vertikaaljoone
vahele. Eestvaates peavad esijalad asuma ühel vertikaalsel
joonel, mis saab alguse õlanukist ning jagab küünarvarre,
randme- ning kämblaliigese kaheks peaaegu võrdseks osaks.
Esijalgade pikkus küünarnukist maapinnani on pool turja
kõrgusest.
Õlad: Abaluude pikkus on peaaegu kolmandik turja kõrgusest.
Kalle horisontaali suhtes on 45°-55°. Lihased on pikad,
saledad, selgesti nähtavad ning eristatavad. Abaluu ja õlavarre
liigese nurk on 110°.
Õlavarred: Õlavarre pikkus on umbes pool maapinna ja
küünarnuki vahelisest vahemaast. Vertikaali suhtes asub
õlavars kere keskteljega enam-vähem paralleelselt. Lihased on
pikad ja saledad.
Küünarnukid: Asetsevad rinnajoonega samal kõrgusel või pisut
madalamal ning kere keskteljega paralleelselt. Küünarnukk
peab olema abaluunukiga ühel vertikaalsel joonel. Õlavarre ja
kodarluu vaheline nurk on 135°-145°.
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Küünarvarred: Pikkus on umbes kolmandik turja kõrgusest.
Küünarvarred asetsevad maapinna suhtes risti. Küünarnuki
ning randme vahel on vagu, mis muudab küünarvarre
visuaalselt väga saledaks. Küünarvarred ei ole väga lihaselised
ega eriti tugeva luustikuga.
Randmeliigesed: Kuivad, moodustavad küünarvarre sirge
jätku.
Kämblad: Kämbla pikkus ei tohi olla väiksem kui kuuendik
esijala pikkusest mõõdetuna maapinnast küünarnukini.
Kämblaliiges on laiem kui randmeliiges, ent lame ja kuiv.
Külgvaates on kämblad väikse kaldega suunaga tagant ette.
Esikäpad: Ovaalse kujuga (jänesekäpad). Kompaktsete kaardus
varvastega. Varbapadjandid ei ole väga toored. Käpapadjandid
on kuivad, tugevad, kõvad (nahkjad) ning mustad. Küüned on
tugevad, kaarduvad ning alati mustad. Valged küüned (aga
mitte roosad) on lubatud.
TAGAJÄSEMED:
Asetsevad külgvaates kerega risti ning kujuteldaval
vertikaaljoonel, mis ulatub istmikunukist maapinnani,
puudutades või peaaegu puudutades varbaotsi.
Tagantvaates asuvad jäsemed kujuteldaval vertikaaljoonel, mis
ulatub istmikunukist maapinnani, jagades kannaliigesed,
kannad ning tagakäpad kaheks võrdseks osaks. Tagajala pikkus
on peaaegu 93% turja kõrgusest.
Reied: Pikad ja laiad. Reie pikkus ei ole väiksem kui
kolmandik turja kõrgusest. Reie laius (väliskülg) on peaaegu
3/4 selle pikkusest. Lihased on silmatorkavad, ent selgelt
väljajoonistunud. Reie tagakülg on kergelt kumer. Puusa- ja
reieliigese nurk 90°-95°.
Põlveliigesed: Põlveliiges peab olema tagajalaga samal
vertikaalsel joonel ja seega ei tohi olla sisse- ega väljapoole
pöördunud. Sääre- ja reieluu nurk on 115°.
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Sääred: Pisut lühemad kui reied. Kaldenurk horisontaali suhtes
on 40°. Isegi sääre ülaosas on lihased kuivad, tugevad ning
selgesti väljajoonistunud. Jalal on hästi märgatav ja
silmatorkav vagu. Pindmine safeenveen on nähtav.
Luustruktuur on pigem kerge, aga väga tugev.
Kannaliigesed: Kannaliigese laius on umbes kümnendik turja
kõrgusest. Kannaliigese kõrgus maapinnast ei tohi olla suurem
kui 27% turja kõrgusest (madalad kannad). Tugeva ning selgelt
nähtava luustruktuuriga, mis rõhutab jala saledust. Sääre- ja
reieluu nurk on 135°.
Kannad: Kanna pikkus on väiksem kui pool esijala pikkusest
mõõdetuna maapinnast küünarnukini. Kannad on vertikaalse
asetusega, st asetsevad maapinnaga risti. Ilma lisavarvasteta.
Tagakäpad: Vähem ovaalsed kui esikäpad, ent muus osas
samasuguste omadustega.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Jahil kasutab liikumiseks galoppi.
NAHK:
Peene struktuuriga ning õhuke, terve kere ulatuses liibuv.
Limaskestad, kolmandad silmalaud, küüned, käpa- ning
varbapadjandid peavad olema musta pigmendiga. Must
pigmentatsioon suulaes ei ole nõutud, ent on väga soovitav.
KARVKATE
KARV: Karv on tervel kerel lühike. Sirge, hobuse karva
tekstuuriga. Tihe, liibuv ning ühtlaselt sile. Kerel, koonul ning
jalgadel võib esineda üksikuid karme karvu, mida ei peeta
veaks.
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VÄRVUS: Lubatud värvuste hulka kuuluvad kõik puhtad
kollakaspruunid (fawn) värvitoonid alates erksast punakast
kollakaspruunist (fawn) kuni kahvatu kollakaspruunini
(kulunud fawn). Samuti on lubatud must ja pruun värvus.
Pruunid märgised, nagu kõikide must-pruunide koerte puhul,
peavad olema koonul, kulmudel, rinnal, jalgadel, randmetest
käppadeni, pöidadest käppadeni ning samuti lahklihal.
Kollakaspruunidel (fawn) koertel võib esineda valget värvi
koonul ning peas (sümmeetrilise maskina või mitte). Rinnal
võib olla valge täht. Valget võib esineda ka kaelal, kämmaldel
ja kandadel, käppadel ning sabaotsas. Valge värvus ei ole siiski
soovitav. Mida vähem valget, seda parem. Must-pruunidel
koertel võib olla valge täht rinnal ning sel juhul peetakse seda
kolmevärvilisuseks. Kastanipruunid toonid ning maksapruun ei
ole lubatud.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Isased:
52-58 cm.
Emased:
48-56 cm.
Lubatud kõikumine: ± 2 cm, ainult muus osas väga heade
näitajatega koerte puhul.
18-28 kg.
Kaal:
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse
kõrvalekalde ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu
silmas pidades.
Need tingimused kehtivad ka neile koertele, kes pidevalt
liiguvad küliskäiguga.
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus või liigne argus.
• Koonduvad näo- ja koljuteljed.
• Ninapeegli täielik või ulatuslik depigmentatsioon.
• Nõgus koon.
• Ülehambumus.
• Kõõrdsilmsus. Silmalaugude äärte täielik või ulatuslik
depigmentatsioon.
• Saba puudumine või lühike saba, kaasasündinud või hiljem
kärbitud.
• Tuhm sinakashall või grafiithall. Brindle, kohvipruun,
pähkelpruun või maksapruun karvkate. Domineeriv valge
värvus.
• Mõõdud ületavad ka lubatud kõikumise määra.
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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