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FCI – Standard nr 254 /  18. 06. 1996  /  D 

 
 
 
 

ALPI TAKSHAGIJAS 
 

(ALPENLÄNDISCHE DACHSBRACKE) 
 
 
PÄRITOLU: Austria. 
 
 
KEHTIVA  ORIGINAALSTANDARDI  AVALDAMISE  
AEG: 
         10. 10. 1995. 
 
KASUTUS: Alpiküti jämedakoelise, ilmastikukindla 
töökoerana on alpi takshagijas sobiv nii jäljekoeraks 
sõralise uluki otsimisel kui ka ajujahil jänesele ja rebasele. 
 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 6 
Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
 
Alarühm 6.2 
Verejäljekoerad. 
 
Töökatsetega (ajukatse ja verejäljekatse).  
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LÜHIKENE  AJALOOLINE  ÜLEVAADE : 
Juba antiikajal kasutati jahikoeri, kes olid oma välimuselt 
hämmastavalt sarnased alpi takshagijatega. Habsburgide 
kroonprints Rudolf lasi oma jahiülematel neid aastatel 
1881 ja 1885 Mürzstegist ja Ischlist kaasa tuua. Aastal 
1932 tunnustas Austria künoloogiline keskorganisatsioon 
alpi-erzgebirge takshagija kolmanda verejäljekoera tõuna. 
Aastast 1975 muudeti tõu nimetus alpi takshagijaks ja 
F.C.I. tunnustas seda kui Austria päritoluga tõugu. Aastal 
1991 klassifitseeriti alpi takshagijas F.C.I. verejäljekoerte 
alarühma. 
 
ÜLDMULJE : 
Madalajalgne, jõuline jahikoer jämedakoelise, raskeluulise 
kehaehitusega, tiheda karvkattega, tihke lihastikuga. 
 
OLULISED  PROPORTSIOONID : 
�� Turjakõrguse ja kerepikkuse suhe on  2 : 3. 
�� Näo-osa ja kolju-osa suhe on  9 : 10. 

 
KÄITUMINE / ISELOOM : 
Terase ja sõbraliku ilmega. Kartmatu iseloom. 
 
PEA : 
 
PEAPIIRKOND :  
Kolju : Veidi kumerdunud ajukolju osa, märgatav 
laubavagu, kergelt rõhutatud kuklakühm. 
Üleminek laubalt koonule : Märgatav. 
 
NÄOPIIRKOND :  
Ninapeegel : Must. 
Koon : Tugev. 
Mokad : Hästi liibuvad, musta pigmendiga, mõõdukalt 
kumerdunud mokakaarega. 
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Lõuad / Hambad : Tugev, täiskomplektne hammastik 
kääritaolise või otsehambumusega. Soovitav on 
täishammastik 42 hambaga; lubada võib kokku kuni kahe 
PM1 või PM2 (1. ja 2. eespurihammas) hamba puudumist; 
M3 (3. purihambad) võivad jääda tähelepanuta.  
Põsed : 
Silmad : Tumepruuni iirisega; silmalaud on tihedalt 
silmamunale liibunud ja musta pigmendiga. 
Kõrvad : Kõrge asetusega, ripuvad ilma voltideta, laia ning 
siledana, keskmise pikkusega (peavad ulatuma kuni 
kihvani), hästi ümardunud alaservaga. 
 
KAEL : 
Lihaseline, mitte liiga pikk. 
 
KERE : 
Ülajoon : Kere on tugev ja hästi lihaseline, 
ristkülikukujuline. 
Turi : Mõõdukalt rõhutatud. 
Selg : Sirge. 
Nimme (lanne) : Lühike ja lai. 
Laudjas : Veidi laskuv. 
Rindkere : Sügav ja lai, rõhutatud eesrinnaga; 
rinnasügavus peaks moodustama umbes poole 
turjakõrgusest. 
Alajoon ja kõht : Mõõdukalt üles tõmmatud. 
 
SABA : 
Kõrge asetusega, tugeva tüveosaga. Alaosas pika 
karvaga  (harjassaba), ulatub peaaegu maani, hoidub 
veidi laskuvas asendis. 
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JÄSEMED : 
 
ESIJÄSEMED : 
Esijalad on sirged ja tugevad. Kere üldmuljega võrreldes 
näivad jalad lühikesed. 
Õlad : Labaluud on tihedalt liibuvad, pikad, kaldus 
asetusega ja tugeva lihastikuga. 
 
TAGAJÄSEMED : 
Üldmulje : Lihaselised, tugevad ja hästi nurgitunud; 
tagantvaates on jala telgjoon sirge. 
 
KÄPAD : 
Tugevad, ümarad; varbad on tihedalt kokku surutud; 
käpapadjandid on tugevad; küüned on mustad. 
 
LIIKUMINE : 
Liikumine on pika ulatusega, mitte tippiv. Eelistatum 
liikumisviis : traav. 
 
NAHK : 
Nahk on elastne ja tugev, ilma voltideta. 
 
KARVKATE :  
 
KARV :  
Karvkate koosneb hästi tihedast okaskarvast koos tiheda 
alusvillaga, mis katab kogu keret ning on hästi liibunud. 
 
VÄRVUS :  
Ideaalvärv on tume hirvepunane kerge musta looritusega 
või ilma selleta, samuti must selgepiiriliste 
punakaspruunide piirdemärgistega peas (topeltsilmad), 
rinnal, jalgadel, käppadel ning saba alapoolel; valge täht 
rinnal on lubatud. 
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SUURUS : 
Turjakõrgus :   34 - 42 cm. 
Ideaalsuurus :  Isased :  37 - 38 cm. 
   Emased :   36 - 37 cm.   
 
VEAD : 
Kõiki kõrvalekaldeid eelnimetatud punktides tuleb lugeda 
veaks, mille aste hindamisel sõltub otseselt kõrvalekalde 
ulatusest. 
�� Nõrk luustik. 
�� Liiga puudulik lihastik. 
�� Liiga terav, liiga lühike, liiga pikk koon. 
�� Liiga heledad silmad, mitte tihedalt liibuvad 

silmalaud. 
�� Lühikesed või teravatipulised kõrvad. 
�� Logeõlgsus (lõdvad õlad). 
�� Esi- või tagajalgade väärseisud. 
�� Puudulik või liiga lühike karvastik. 
�� Väikesed värvusehälbed. 

 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD : 
�� Kõik kõrvalekalded, mis negatiivselt mõjutavad 

jahikõlbulikkust. 
�� Rohkem kui kahe esimese või teise eespurihamba 

puudumine (M3 jäävad tähelepanuta). 
�� Turjakõrgus alla 34 cm ja üle 42 cm. 
�� Nõrganärvilisus. 

 
Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
Maret Kärdi tõlge  
saksakeelset originaalist, mai 2005. 
heaks kiidetud EKL juhatuses 16. juunil 2005 protokoll nr 6 


