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KÄYTTÖTARKOITUS: Metsästyskoira, käytetään erityisesti jäniksen ja villisi-
an metsästykseen.
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat

Alaryhmä 1.2 keskikokoiset ajavat koirat
Käyttökoetulos vaaditaan

LYHYT HISTORIAOSUUS: Italianajokoiran alkujuuret ulottuvat kauas histori-
aan. Sen tiedetään polveutuvan muinaisessa Egyptissä riistan metsästykseen käyte-
tyistä ajavista koirista, jotka levisivät myöhemmin Välimeren rannikkoalueille
foinikialaisten kauppiaiden mukana ja saapuivat lopulta myös Italiaan. Lukuisat
piirrokset Egyptin eri dynastioiden ajalta todistavat, että Egyptissä eli hyvin paljon
nykyistä italianajokoiraa muistuttavia koiria. Erityisesti mainittakoon näiden koi-
rien riippuvat korvat, jotka todistavat pitkälle edenneestä domestikaatiosta. Voim-
me siis päätellä, että vanha vainun avulla metsästävä koiratyyppi saapui Italiaan ja
siitä polveutuu nykyinen italianajokoira, jonka yleisrakenne on pysynyt käytännöl-
lisesti katsoen muuttumattomana vuosisatojen ajan. Samaa tyyppiä olevia koiria
nähdään Napolin museossa olevassa patsaassa ”Metsästävä Diana” sekä Vatikaanin
museossa olevassa patsaassa ”Diana jousen ja nuolen kanssa”. 1600-luvulta peräi-
sin olevassa Borso d’Esten linnassa on maalaus, joka kuvaa ihanteellisen tyyppistä
italianajokoiraa.

YLEISVAIKUTELMA: Keskivahva ja neliömäinen, hyvärakenteinen ja tasapai-
noinen, luustoltaan hyvin kehittynyt, ääriviivoiltaan erittäin kuiva ja lihaksikas.
Pitkänomainen pää, jossa kuonon ja kallon ylälinjat ovat erisuuntaiset. Lyhytkar-
vainen.

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeus on sama kuin rungon pituus
mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen. Rintakehän syvyys on puolet säkäkor-
keudesta mitattuna maasta kyynärpäähän. Kuonon pituus on puolet pään koko
pituudesta. Kaulan pituus on 4/10 säkäkorkeudesta.

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Hyvin erilaisiin maastoihin soveltuva, vai-
nunsa avulla metsästävä ajokoira. Erittäin kestävä ja nopea, työskentelee innok-
kaasti sekä yksin että ajueessa. Luonteeltaan tasainen mutta ei kovin seurallinen.
Pehmeä ilme, ääni soinnukas ja hyvin miellyttävä.

PÄÄ:
Kallo: Ylhäältä katsottuna lähes soikion muotoinen. Sivulta katsottuna kallon ja
kuonon ylälinjat ovat erisuuntaiset. Kallo on sivulta katsottuna hieman kupera.
Poskikaarien kohdalla kallon leveys on alle puolet pään koko pituudesta. Kulma-
kaaret ovat vain hieman erottuvat ja otsauurre on hyvin vähäinen. Niskakyhmy on
selvästi erottuva mutta lyhyt, ei liioiteltu.
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Otsapenger: Vain hieman erottuva.
Kirsu: Riittävän suuri, liikkuvainen ja aina musta, sieraimet avoimet ja hieman
sivulle aukeavat.
Kuono: Pituudeltaan puolet pään koko pituudesta, syvyydeltään hieman yli puolet
pituudestaan, keskikohdalta leveydeltään hieman alle 1/5 pään koko pituudesta.
Kuononselkä on hieman kyömy, kuono kapenee hieman kohti kärkeä. Alaleuka on
lähes tasaleveä koko pituudeltaan ja leuan etuosa ei ole kovin voimakas. Ylähuu-
let muodostavat kuonon alalinjan sivuprofiilin.
Huulet: Ohuet, sekä edestä että sivusta katsottuna eivät kovin riippuvat. Sivusta
katsottuna ylähuulen alareuna muodostaa hyvin loivan kaaren. Huulten reunat aina
mustat.
Leuat / hampaat: Leuat ovat muodoltaan katkaistun kartion muotoiset. Etuhampaat
asettuvat leukoihin kohtisuorassa. Täydellinen hampaisto, hampaat valkoiset, sään-
nöllisessä rivissä ja normaalikokoiset. Leikkaava purenta, tasapurenta hyväksytään.
Posket: Litteät ja kuivat.
Silmät: Mantelinmuotoiset, suuret ja kirkkaat, tumman okran väriset. Hieman pään
sivuille sijoittuneet, ilmeeltään pehmeät. Silmäluomien reunat aina mustat.
Korvat: Kiinnityskohta on poskikaarien kohdalla tai hieman niiden alapuolella.
Korvat ovat kolmionmuotoiset, litteät koko pituudeltaan ja hyvin leveät, riippuvat
ja eteenpäin kiertyvät siten, että korvalehti ei laskostu eikä käperry. Korvalehden
kärki on kapea, ei koskaan leveä ja pyöristyvä, ja kääntyy hieman sisäänpäin. Kor-
van pituus on noin 70 % pään koko pituudesta ja leveys leveimmästä kohdasta
hieman yli puolet korvan pituudesta.

KAULA: Kaulan ylälinja on hieman kaartuva. Kaula on yhtä pitkä tai lähes yhtä
pitkä kuin pää ja katkaistun kartion muotoinen, hyvin kuiva ja kevyt eikä näytä
kovin lihaksikkaalta (pitkät lihakset). Kaulanahka on ohutta, tiivistä ja poimutonta,
ilman löysää kaulanahkaa. Karva on lyhyttä.

RUNKO
Ylälinja: Suora ja säästä kohti lantiota hieman laskeva, lanteen kohdalta hivenen
kaartuva.
Säkä: Vain hieman selkälinjaa korkeammalla ja lähekkäin sijaitsevista lapaluiden
kärjistä johtuen kapea. Säkä liittyy sulavasti kaulaan.
Selkä: Selän ylälinja on suora, ei silmiinpistävän lihaksikas. Rintakehän pituuden
suhde lanteen pituuteen on 3:1.
Lanne: Pituudeltaan hieman alle viidennes säkäkorkeudesta ja pituuttaan hieman
kapeampi. Lanteen lihakset ovat hyvin kehittyneet.
Lantio: Lantion ylälinja on hieman kaareva, lantion kulma noin 10 vaakatasoon
nähden. Lantion pituus on noin kolmannes säkäkorkeudesta ja leveys noin puolet
sen pituudesta. Lihaksisto on hyvin kehittynyt.
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Rintakehä: Rintakehä on syvyydeltään noin puolet säkäkorkeudesta, hyvin kehitty-
nyt mutta ei tynnyrimäinen. Rintakehä ulottuu kyynärpäihin. Kyljet ovat vain hie-
man kaartuvat, rintakehän ympärysmitta on neljänneksen suurempi kuin säkäkor-
keus. Eturinta on kohtuullisen leveä.
Alalinja ja vatsa: Alalinja on pääosin suora ja nousee vähitellen kohti kiinteää
vatsaa, alalinja ei kohoa jyrkästi.

HÄNTÄ: Ylös lantion tasolle kiinnittynyt, tyvestään ohut ja lähes koko pituudel-
taan tasapaksu, vain kärki on hyvin ohut. Häntä ulottuu lähes kinnernivelen kär-
keen. Kauttaaltaan lyhyen karvan peittämä. Koiran ollessa rauhallinen häntä riip-
puu alhaalla, liikkeessä se nousee selkälinjaa korkeammalle.

RAAJAT
ETURAAJAT:
Yleisvaikutelma: Eturaajat ovat sivulta katsottuna pystysuorat ja samansuuntaiset
kuin olkanivelestä varpaiden kärkiin vedetty linja; kyynärpään kautta piirretyn
pystysuoran linjan tulee kulkea suunnilleen keskellä kyynärvartta ja rannetta. Etu-
raajan korkeus maasta kyynärpäähän on puolet säkäkorkeudesta.
Lavat: Lapaluu on pituudeltaan 1/3 säkäkorkeudesta ja 45–55 kulmassa vaakata-
soon nähden. Lihakset ovat pitkät ja kuivat, selvästi erottuvat ja selvärajaiset. La-
paluun ja olkavarren välinen kulma on noin 110.
Olkavarret: Pituudeltaan noin 1/4 säkäkorkeudesta, suunnilleen rungon keskilinjan
suuntaiset. Pitkät, kuivat lihakset.
Kyynärpäät: Suunnilleen rintalastan tasolla tai hieman sen alapuolella ja rungon
keskilinjan suuntaiset, kyynärpää asettuu lapaluun kärjestä suoraan alas vedetylle
linjalle. Olkavarren ja kyynärvarren välinen kulmaus on 135–145.
Kyynärvarret: Pystysuorat ja pituudeltaan noin 1/3 säkäkorkeudesta. Kyynär- ja
värttinäluun välinen uurre on selvästi havaittavissa. Kyynärvarret ovat kuivat, eivät
raskasluiset.
Ranteet: Kuivat. Ranteet jatkavat eturaajan pystysuoraa linjaa.
Välikämmenet: Vähintään 1/6 eturaajan pituudesta, mitattuna maasta kyynärpää-
hän. Leveämmät kuin rannenivel mutta litteät ja kuivat. Sivulta katsottuna hieman
viistot.
Etukäpälät: Soikeat ns. jäniksenkäpälät. Varpaat ovat kaareutuneet ja tiiviisti yh-
dessä. Varpaiden päkiät eivät ole kovin täyteläiset. Päkiät ovat tiiviit, lujat, kestä-
vät ja väriltään mustat. Kynnet ovat vahvat, kaarevat ja aina mustat. Muutamat
valkoiset (eivät vaaleanpunaiset) kynnet eivät ole virhe.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Sivulta katsottuna istuinluun kärjestä alas vedetty pystysuora
linja koskettaa tai lähes koskettaa varpaiden kärkeä. Takaa katsottuna takaraajat
ovat suorat pakarasta käpälään. Takaraajan pituus on noin 93 % säkäkorkeudesta.
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Reidet: Pitkät ja leveät, pituudeltaan ainakin 1/3 säkäkorkeudesta. Lihakset ovat
selvästi erottuvat ja selvärajaiset, reiden takareuna on hieman kaareva. Lantion ja
reisiluun välinen kulmaus on 90–95.
Polvet: Takaa katsottuna samalla pystysuoralla linjalla kuin muukin raaja, eivät
sisä- eivätkä ulkokierteiset. Polvikulmaus on noin 115.
Sääret: Hieman reisiä lyhyemmät, vaakatasoon nähden 40 kulmassa.
Kuivalihaksiset, jännevako on selväpiirteinen ja näkyvä ja myös säären
ulkopinnalla oleva suoni on melko selvästi erottuva. Luusto on melko kevyttä
mutta hyvin lujaa.
Kintereet: Sivulta katsottuna leveät (noin 1/10 säkäkorkeudesta). Kintereet ovat
matalat, kinnernivelen etäisyys maasta on korkeintaan 27 % säkäkorkeudesta.
Luusto on lujaa ja luiden ääriviivat selvästi erottuvat, mikä korostaa raajan kui-
vuutta. Säären ja välijalan välinen kulmaus on noin 135.
Välijalat: Alle puolet eturaajan pituudesta mitattuna maasta kyynärpäähän, le-
veydeltään kinnerniveltä kapeammat ja pystysuorat. Ei kannuksia.
Takakäpälät: Kuten etukäpälät, mutta vähemmän soikeat.

LIIKKEET: Metsästäessään koira liikkuu laukaten.

NAHKA: Ohut, kauttaaltaan tiivis. Vilkkuluomien, kynsien ja päkiöiden pigmentti
aina musta. Tumma pigmentti kitalaessa ei ole välttämätön, mutta erittäin toivottu.

KARVAPEITE
Karva: Kauttaaltaan lyhytkarvainen. Karva on suoraa, tiheää, tiiviisti rungon-
myötäistä ja kauttaaltaan sileää. Rungossa, kuonossa ja raajoissa voi olla muutamia
yksittäisiä karkeita karvoja, joita ei katsota virheeksi.
Väri: Sallittuja värejä ovat kaikki yksiväriset kellanruskean sävyt tummanpunaises-
ta vaalean kellanruskeaan, sekä musta punaruskein merkein. Punaruskeiden merk-
kien tulee sijaita kuonossa, silmien yläpuolella, rinnassa, raajoissa ranteesta ja
kintereestä käpäliin, sekä peräpeilissä. Kellanruskeilla yksilöillä voi olla valkoista
kuonossa ja kallossa, valkoinen tähti rinnassa, valkoista kaulassa, ranteissa ja kin-
tereissä, käpälissä ja hännänpäässä. Valkoinen väri ei kuitenkaan ole toivottavaa ja
mitä vähemmän sitä on, sen parempi. Mustaruskeilla koirilla sallitaan ainoastaan
valkoinen tähti rinnassa; tällöin niitä kutsutaan kolmivärisiksi.

KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 52–58 cm, nartut 48–56 cm, ± 2 cm poikkeama hyväksytään
vain erinomaisilla yksilöillä.
Paino: 18–28 kg.
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VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvoin-
tiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
 Jatkuva peitsaus

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
 Yhtenevät (toisiaan kohti viettävät) kallon ja kuonon linjat.
 Voimakas tai täydellinen pigmentin puute kirsussa.
 Kovera kuononselkä.
 Yläpurenta.
 Herasilmä; voimakas tai täydellinen pigmentin puute silmäluomissa.
 Hännättömyys tai töpöhäntä (synnynnäinen tai typistetty).
 Liuskeen- tai lyijynharmaa väri; juovikkuus; kahvinruskea, pähkinänruskea tai

maksanruskea väri; valkoinen väri vallitsevana.
 Muu kuin rotumääritelmän sallima koko.

HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespusseihin.

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.


