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FCI – Standard nr .  98 /  29. 11. 2000 /  D  

 
 
 

SAKSA KARMIKARVALINE LINNUKOER 
 

(DEUTSCH DRAHTHAAR) 
 
 

 
 
PÄRITOLU: Saksamaa. 
 
KEHTIVA  ORIGINAALSTANDARDI  AVALDAMISE  
AEG: 
         25. 10. 2000. 
 
KASUTUS: Vastavalt oma kasutusotstarbele mitmekülgseks 
jahiks kasutatava jahikoerana, peavad  saksa karmikarvalisel 
linnukoeral olema kõik vajalikud omadused tööks nii põllul, metsas 
kui vees ja nii enne kui pärast lasku.   
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 7 
Seisukoerad.   
 
Alarühm 7.1.1   
Kontinentaalsed seisukoerad.  
Kontinentaalsed linnukoerad. 
 
Töökatsetega.  
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LÜHIKENE  AJALOOLINE  ÜLEVAADE : 
Saksa karmikarvaline linnukoer on karmi karvaga 
seisukoer, kes saadi 19. sajandi lõpul alanud aretusliku 
algatuse tulemusel (griffon korthals) ja mille aluseks oli 
Hegewald’i (Zedlitzi ja Neukirch’i vabahärra Sigismund) 
idee kohaselt sajakonna aasta jooksul toimunud suunatud 
aretusega kindla närvikavaga ja kasutamiskõlblike 
traatkarvaliste saksa jahikoerte loomine. Põhimõttel „läbi 
katsetuste tüübini“ ja aretusvabaduse järjekindla 
järgimisega saksa lühikarvalisele linnukoerale 
karmikarvaliste vormide (puudelpointer, griffon korthals, 
saksa karmikarvaline linnukoer) vere lisamisega loodi 
lühikese aja jooksul jahikoer, kes suurepäraselt tõestas 
ennast praktilise ja ilmastikukindla karvkattega ning 
mitmekülgsusega kõikidel jahialadel. Nende omaduste 
tõttu on saksa karmikarvalisest linnukoerast mõne 
aastakümne jooksul saanud armastatuim ja väärtustatuim  
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tõug suurekasvuliste jahikoerte hulgas Saksamaal ja 
paljudes maades kogu maailmas. 
 
ÜLDMULJE : 
Suursuguse üldilmega seisukoer, kõva ja nahka täielikult 
kaitsva karvkattega, tähelepaneliku ja energilise ilmega. 
Tema liigutused on jõulised, pika ulatusega, sujuvad ja 
harmoonilised. 
 
OLULISED PROPORTSIOONID : 
Kerepikkus ja turjakõrgus peavad olema võimalikult sama 
suured. Kerepikkus võib turjakõrgust kuni  3 cm võrra 
ületada. 
 
KÄITUMINE / ISELOOM :  
Stabiilne, juhitav, tasakaalukas, ilma ulukikartuseta, mitte 
paugukartlik, arg ega agressiivne. 
 
PEA :  
Pea suurus on sugupoolele vastav. Pea jooned on veidi 
divergentsed (erisuunalised). 
 
PEAPIIRKOND  
Kolju : Lame, vaid külgedelt veidi ümardunud, mõõduka 
laiusega; rõhutatult arenenud kulmukaartega. 
Üleminek laubalt koonule : Rõhutatult ja märgatavalt 
arenenud. 
 
NÄOPIIRKOND  
Ninapeegel : Vastavalt karvavärvusele tugevasti 
pigmenteerunud. Hästi avatud ninasõõrmetega. 
Koon : Pikk, lai, tugev, sügav koon. Kergelt kongus nina. 
Mokad : Paksud, liibuvad ja mitte rippuvad mokad. Hea, 
karvavärvusele vastav pigmentatsioon. 
Lõuad / Hambad : Suured hambad. Tugevad lõuad 
korrapäraste ja täiskomplektsete hammastega  
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kääritaolises hambumuses, kusjuures ülemine 
lõikehammaste rida ulatub vahet jätmata üle alumiste 
lõikehammaste ja need asuvad lõualuus otse. 
Hambavalemile vastavlt 42 hammast. 
Silmad : Võimalikult tumedad, mitte liiga sügaval 
asetsevad ega ka väljapungituvad, elava ja valvsa ilmega. 
Silmamuna ümbritsevad hästi pigmenteerunud servadega 
silmalaud.  
Kõrvad : Keskmise suurusega, kõrge ja laia asetusega 
ning mitte väljapööratud. 
 
KAEL : 
Keskmise pikkusega, hästi  lihaseline; kergelt kumerdunud 
kuklajoon, kuiv kaelajoon. 
 
KERE : 
Ülajoon : Sirge ja kergelt laskuv. 
Turi : Selgelt väljendunud. 
Selg : Kindel, hästi lihaseline. 
Nimme (lanne) : Lühike, lai, lihaseline nimmepartii. 
Laudjas : Pikk ja lai, veidi laskuv ja hästi lihaseline. Laiad 
puusad.  
Rindkere : Lai ja sügav, rõhutatud eesrinnaga ja 
võimalikult pikalt taha ulatuva rinnakuluuga. Hästi 
kaardunud roided. 
Alajoon ja kõht : Taha suunas elegantse kaarega kergelt 
ülas tõmmatud, kuiv. 
 
SABA : 
Jätkab seljajoont võimalikult horisontaalselt või veidi 
kõrgemale suundudes, mitte liiga jäik ega liiga jäme või 
liiga peenike. Jahikasutuseks ka eesmärgipäraselt 
lühendatud. (Maades, kus seaduseandja on sabade 
kupeerimise keelanud, peab saba jääma loomulikuks. See 
ulatub kuni kannaliigesteni ja on sirge või kergelt 
saablikujuline). 
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JÄSEMED:  
 
ESIJÄSEMED :  
Üldmulje : Eestvaates on jalad sirged ja paralleelsed, 
külgvaates hästi kere all asetsevad. Vahemaa maast kuni 
küünarnukkideni peab olema peaaegu sama suur kui 
vahemaa küünarnukkidest kuni turjani. 
Õlad : Häati kaldus ja tahapoole suunatud labaluudega, 
hästi lihaselised. Heade nurkadega labaluu ja õlavarreluu 
vahel. 
Õlavarred : Võimalikult pikad, heade kuivade lihastega. 
Küünarnukid : Kerele liibuvad, mitte sisse- ega väljapoole 
pööratud. Heade nurkadega õlavarre ja küünarvarre vahel. 
Küünarvarred : Kuivad ja püstise asetusega, tugevate 
luudega. 
Randmeliigesed : Tugevad. 
Kämblad : Veidi ettepoole suunatud. 
Esikäpad : Ümar.ovaalsed tihedalt kokkusurutud 
varvastega ja piisavalt paksude, sitkete, vastupidavate ja 
hästi pigmenteerunud käpapadjanditega. Need on 
paralleelsed nii seisul kui ka liikumisel, mitte sisse- ega 
väljapoole pööratud. 
 
TAGAJÄSEMED : 
Üldmulje : Tagantvaates sirged ja paralleelsed. Hästi 
nurgitunud põlve- ja kannaliigesed. Tugevad luud. 
Reied: Pikad, laiad ja lihaselised, head vaagnaluu ja reie 
vahelised nurgad. 
Põlved : Tugevad, head nurgad reie ja sääre vahel. 
Sääred : Pikad, lihaselised ja soonilised. 
Kannaliigesed : Tugevad. 
Pöiad : Lühikesed, püstise asendiga. 
Tagakäpad : Ümar-ovaalsed tihedalt kokku surutud 
varvastega ja piisavalt paksude, sitkete, vastupidavate 
ning hästi pigmenteerunud käpapadjanditega. Nii  
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seismisel kui ka liikumisel paralleelsed, mitte sissepoole 
ega väljapoole pöratud. 
 
LIIKUMINE : 
Pika ulatusega, hea esisirutus ja hea tagatõuge, nii 
esimesed kui tagumised seisud on sirged ja paralleelsed; 
seejuures hästi rühika hoiakuga. 
 
NAHK : 
Tihke, liibuv, ilma nahavoltideta.  
 
KARVKATE: 
 
KARV :  
Traatjalt kõva, liibuv ja tihe. Kattekarva pikkus on ca 2 kuni 
4 cm; tihe, vettpidav alusvill. Pikem karv ei või peita pea 
piirjooni. Karvkate peab oma kõvaduse ja tihedusega  
pakkuma võimalikult head kaitset nii ilmastiku kui 
vigastuste vastu. Jalgade alaosas nagu ka rinna ja kõhu 
alapoolel peab karv olema lühem, samas siiski tihe, pea ja 
kõrvad on kaetud lühema ja samuti tiheda, kuid mitte 
pehmema karvkattega. Rõhutatud kulmukarvad ja tugev, 
mitte liiga pikk, võimalikult kõva habe toovad esile 
energilise näoilme. 
 
VÄRVUS :  
��Pruun-kimmel, laikudega või ilma nendeta. 
��Must-kimmel, laikudega või ilma nendeta. 
��Pruun, valge laiguga rinnal või ilma selleta.  
��Helekimmel. 
 
Teised värvused ei ole lubatud. 
 
SUURUS : 
Turjakõrgus : Isased :   61 kuni 68 cm, 

Emased :  57 kuni 64 cm. 
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VEAD :  
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud punktidest tuleb lugeda 
vigadeks, mille aste hindamisel sõltub otseselt 
kõrvalekalde ulatusest. 
 
RASKED VEAD : 
�� Lühike või kitsas, ka terav koon. 
�� Lõtv hambumus. 
��Tugevalt lõtvunud silmalaud. 
��Nõgus või kumer selg. 
��Tugevalt tagakõrge. 
��Tugevasti välja- või sissepoole pööratud küünarnukid. 
��O-seisuga, kooskandne või kitsa seisuga tagajalad 

niihästi seismisel kui ka liikumisel. 
��Püsiv küliskäik nii sammul kui ka traavil,  jäik või tippiv 

käik. 
��Peen karv, alusvilla puudumine. 
 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD :  
�� Igat liiki iseloomunõrkus, seal hulgas lasukartmatuse 

puudumine, ulukikartus, agressiivsus, närvilisus, 
hirmust tingitud hammustamine. 

�� Üle- ja alahambumus, segahambumus, iga hamba 
puudumine peale. PM1, kihvade kitsas asetus. 

�� Entroopium, ektroopium; erinevat värvi silmad. 
�� Kaasasündinud töbisaba, jõnksuga saba. 
�� Pigmendipuudus. 

 
Diskvalifitseerida tuleb kõik koerad, kellel esinevad 
märgatavad füüsilised arenguhäired või käitumishälbed. 
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Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maret Kärdi tõlge 
saksakeelsest originaalist, marts 2005  
heaks kiidetud EKL juhatuses 06.07.2006 protokoll nr 8 


