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TÕLGE: Tõlkinud Ian Nicholson /FR/. Toimetanud Renée 
Sporre-Willes, Raymond Triquet ja Claude Guintard. 

 
PÄRITOLUMAA: Mali ja Nigeeria põhjapoolsed piirialad, 
Azawakhi org. 
 

 
EESTKOSTE: Prantsusmaa. 

 
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 03.11.2014. 

 
KASUTUS: 
Seda tõugu koeri kasutatakse jahil (gasellide, jäneste, jaanalindude 
jahil) ning nad hoiavad eemal kiskjaid (hüääne, šaakaleid, 
lõvisid). Ta on ka aktiivne osaline nomaadide igapäevaelus ning 
on oluliseks seltsiliseks nende laagrites. 

 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 10 Hurdad 
Alarühm 2 Lühikarvalised hurdad 
Töökatseteta. 

 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Tegemist on Aafrika hurdaga, kes pärineb seda tüüpi koertest, keda 
kujutatakse Kesk-Sahara aastatuhandetevanustel 
seinamaalingutel. Sahara pidevalt süvenev kuivus sundis tuareege 
ja teiste hõimude karjakasvatajaid liikuma oma koertega 
külalislahkemasse Saheli piirkonda, kus piki Azawaki orgu olid 
karjakasvatamiseks ja jahipidamiseks sobivamad tingimused. 
Seda tõugu koerad on osa nende rahvaste kultuurist, kes nad 
kodustasid ja edasi aretasid. Tuareegi keeles tuntakse seda tõugu 
Oska nime all. Eurooplastes tekitas see tõug aga tõelist imetlust 
ning alates 1968. aastast hakati valitud isendeid ka Euroopasse 
tooma. 
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ÜLDMULJE: 
Azawakhi on sale ja elegantne ning ta jätab väga sihvaka üldmulje. 
Luustik ja lihased kumavad läbi õhukese kuiva naha. Azawakhi 
on sihvakas ning püstise ristkülikukujulise kehaehitusega koer. 

 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Turja kõrgus / kere pikkus (abaluust istmikuluuni): 10-9 (emaste 
puhul võib see suhe olla pisut väiksem). 
Turja kõrgus / rinnakorvi sügavus: 10-4. 
Pea pikkus / koonu pikkus: 10-5. 
Pea pikkus / kolju laius 10-4. 

 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Vilgas, tähelepanelik, distantseeruv, võib võõraste suhtes olla 
reserveeritud, ent perega ja nende inimestega, kelle ta omaks võtab, 
võib ta olla õrn ja südamlik. 

 
PEA: 
Pikk, peen, kuiv, lihvitud, üsna kitsas, ent ilma liialdusteta. 

 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Peaaegu lame, üsna pikk. Kolju peab olema märgatavalt 
kitsam kui pool pea pikkusest. Kolju ja koonu ülemised piirjooned 
on mõnikord kergelt erisuunalised. Kulmukaared ja laubavagu on 
vaid kergelt rõhutatud. Välimine kuklakühm on selgelt esiletungiv. 
Üleminek laubalt koonule: Väga vähe märgatav. 

 
NÄOPIIRKOND: 
Nina: Kohustuslik värvus on must või tumepruun. Ninasõõrmed on 
hästi avatud. 
Koon: Pikk, sirge, otsa suunas ilma liialdusteta kitsenev. 
Mokad: Pingul ja õhukesed, värvuselt mustad või tumepruunid, 
ei ole rippuvad. 
Lõuad/hambad: Lõuad on pikad ja tugevad. Käärhambumus. 
Täiskomplekt hambaid. 
Põsed: Lamedad. 
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Silmad: Mandlikujulised ja üsna suured silmad, silmaavad on 
kergelt viltused. Värvus on tume, mõnikord võib olla 
merevaigutooni, ent mitte kunagi sinised. Silmalaud on hästi musta 
või tumepruuni pigmendiga. 
Kõrvad: Üsna kõrge asetusega. Õhukesed, alati rippuvad ja lamedad, 
laia tüvega, vastu põski liibuvad, ei tohi olla nn "rooskõrvad". 
Kujult kolmnurgakujulised, ümara otsaga. Kui miski äratab koera 
tähelepanu, kerkivad kõrvad tüveosast kikki. 
 

 
KAEL: 
Pikk, sihvakas ja lihaseline kael kasvab selgelt välja õlgadest. Kaela 
ülemine osa on kergelt kaarduv. Nahk kaelal on õhuke ja ilma 
voltideta. 

 
KERE: 
Ülajoon: Sirge, peaaegu horisontaalne või kergelt tõusev suunaga 
turjast puusade poole. Puusanukid on selgelt esiletungivad ning 
asetsevad kas turjaga samal kõrgusel või veidi kõrgemal. 
Turi: Silmatorkavalt rõhutatud. 
Nimme: Lühike ja kuiv. 
Laudjas: Kaldus (ideaalis 45° nurga all). 
Rind: Sügav, hästi madala asetusega ulatudes peaaegu 
küünarliigesteni, rinnaku suunas kergelt kitsenev. Eesrind on üsna 
lai. Roided on pikad, kergelt nähtavad, kergelt ja ühtlased 
kaardunud. 
Alajoon ja kubemelohk: Rinnakorvi alajoon on rõhutatud. Alajoon 
läheb sujuvalt üle kõhuks, mis on väga kõrgele üles tõmmatud. 

 
SABA: 
Madala asetusega, pikk, peenike, kuiv ja tipu suunas ahenev. Saba on 
kaetud samasuguse karvaga nagu ülejäänud kere, sageli on sabaotsas 
valge karv. Saba kantakse rippuvalt, sabaots kergelt tõstetud, ent 
kui koer on erutatud, võib saba tõusta ka horisontaalist kõrgemale. 

 
JÄSEMED: 

 
ESIJÄSEMED: 
Üldmulje: Pikad, peenikesed, vertikaalsed. Täiuslik seisang. 
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Õlad: Pikad abaluud, kuivade lihastega ning külgvaates ainult 
kergelt kaldus. 
Õlavarred: Abaluu-õlavarre nurk on väga avatud (umbes 130°). 
Kämblaliigesed: Kergelt kaldus. 
Esikäpad: Ümara kujuga, sihvakate, lähestikku asetsevate ning hästi 
kaardunud varvastega. Padjandid on pigmenteerunud. 

 
TAGAJÄSEMED: 
Üldmulje: Pikad ja kuivad jalad. Tagantvaates täiesti paralleelsed. 
Reied: Pikad, kuivade esiletungivate lihastega. Vaagna ja sääreluu 
vaheline nurk on väga avatud (umbes 130°). 
Põlveliiges (põlv): Reie- ja sääreluu vaheline nurk on väga avatud 
(umbes 145°). Pöiad (pöialiigesed): Pöiapära ja pöialaba on kuivad, 
ilma lisavarvasteta. 
Tagakäpad: Ümara kujuga, varbad on hästi kaardunud, padjandid 
pigmenteerunud. 

 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Alati väga nõtke, kõnnil ja traavis eriti kõrge sammuga. Galopp on 
hüplev. Azawakhi hurt jätab liikumisel kerge ja isegi elastse mulje. 
Liikumisviis on selle tõu puhul eriti oluline iseloomulik joon. 

 
NAHK: 
Õhuke ja liibuv. 

 
KARVKATE: 

 
Karv: Lühike, peenike ning kõhul peaaegu puudub. 

 
Värv: Fawn, vöötidega (brindle) või mitte, valgete laikudega 
jalgadel ja sabal. Lubatud on kõik fawn toonid, puhtast liivakarva 
värvusest kuni tumedate toonideni (mahagon). Vöödid peavad 
olema mustad, mitte mingit muud tooni. Koonul võib olla must 
mask. 
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Valged laigud: Valge lauk võib olla üsna erinev. Rinna esiosal 
võib valget värvi esineda suuremate või väiksemate laikudena, 
koondudes kaela alaossa. Valge lauk ei tohi ulatud õlanukkidest 
kaugemale ega kaela külgedele. Lubatud on väike valge täpp 
kuklas. Eesrinna jätkuna võivad valged täpid esineda rinnaku all, 
ent ei tohi mingil juhul levida roietele. Kõigil neljal jäsemel peavad 
olema valged põlvikud või vähemalt valge märgistus käppadel. Muus 
osas suurepärase morfoloogiaga isendite puhul on lubatud valge 
märgise puudumise ühel jäsemel. Sageli ebaühtlase asetusega 
valged märgised esijäsemetel ei tohi ulatuda küünarliigesteni või 
õlgadele. Regulaarsema asetusega ja mitte nii levinud valged 
märgised tagajäsemetel ei tohi ulatuda reitele. Reie siseküljel 
olevaid valgeid märgiseid ei peeta veaks. 

 
SUURUS JA KAAL: 
Turja kõrgus: 
Isased: 64-74 cm. 
Emased: 60-70 cm. 
Lubatud kõikumine on +/- 2 cm. 
Kaal:  
Isased: 20-25 kg. 
Emased: 15-20 kg. 

 
VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks ning 
nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse kõrvalekalde ulatusest 
ning selle mõjust koera tervisele ja heaolule. 

 
TÕSISED VEAD: 
•••• Raskepärane ja mitte piisavalt elegantne pea. 
•••• Jäme ja karvane saba, väga keerdus saba.  
•••• Liiga pikk kere. 
•••• Tanghambumus. 

 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
•••• Agressiivsus ja liigne argus. 
•••• Kõik füüsiliste ja käitumuslike kõrvalekalletega koerad 

diskvalifitseeritakse. 
•••• Tüübi puudumine. 
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•••• Liiga väike rinnakorv ja üldine liigne kõhnus. 
•••• Ala- või ülahambumus. 
•••• Muud värvi kui must või tumepruun ninapeegel, silmalaud ja 

mokad. 
•••• Heledad silmad või sinised silmad. 
•••• Rooskõrvad. 
•••• Turjast madalamal asetsevad puusad. 
•••• Pärilik invaliidistav anomaalia (näiteks rinnakorvi juures 

asümmeetriliselt sissepoole kaarduvad roided). 
•••• Tagakäppadel lisavarvaste esinemine või märgid nende 

eemaldamisest. 
•••• Karm või poolpikk karv. 
•••• Kõrvalekalle standardis toodud lubatud värvustest (liigne valge 

värvus, valge krae, muud värvi vöödilisus kui must). Soositud 
ei ole kahvatud värvused nagu sinine ja lilla. 

•••• Kõik koerad, kelle puhul on näha kirurgilise sekkumise märke 
esteetiliste või morfoloogiliste vigade likvideerimiseks, 
diskvalifitseeritakse. 

•••• Suurus, mis kõigub standardiga lubatust enam kui +/-3 cm. 
 

NB! 
•••• Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja  

täielikult munandikotti laskunud munandit. 
•••• Aretuseks tohib kasutada ainult funktsionaalselt ja kliiniliselt 

terveid koeri, kellel on tõule iseloomulik kehaehitus. 
 

Viimased muudatused on märgitud rasvases kirjas. 



 

 

 
 

 


