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(SEGUGIO ITALIANO A PELO FORTE)
Alkuperämaa: Italia
KÄYTTÖTARKOITUS: Metsästyskoira, käytetään erityisesti jäniksen ja villisian metsästykseen.
FCI:N LUOKITUS:
Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat
Alaryhmä 1.2 keskikokoiset ajavat koirat
Käyttökoetulos vaaditaan.
LYHYT HISTORIAOSUUS: Italianajokoiran alkuperää ei tiedetä aivan tarkkaan.
Nykyisen italianajokoiran tyyppisiä ja kokoisia koiria esiintyy Napolin museossa
olevassa patsaassa ”Metsästävä Diana” sekä Vatikaanin museossa olevassa patsaassa ”Diana jousen ja nuolen kanssa”. Lombardian muinaiselta hautausmaalta
Veronan provinssista on hiljattain löydetty kaksi täydellisesti säilynyttä luurankoa,
jotka ovat rakenteeltaan täsmälleen nykyisen italianajokoiran kaltaiset. 1600luvulta peräisin olevassa Borso d’Esten linnassa on maalaus, joka kuvaa erinomaisesti nykyisen kaltaista italianajokoiraa.
YLEISVAIKUTELMA: Keskivahva ja neliömäinen, koiran koko ja rungon eri
osat ovat keskenään sopusuhtaiset. Rakenteeltaan tasapainoinen, täysin symmetrinen, terverakenteinen, ääriviivoiltaan kuiva ja lihaksikas. Koira ei saa olla vähääkään ylipainoinen, sillä sen tulee kyetä seuraamaan riistaa aamusta iltaan.
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Säkäkorkeus on sama kuin rungon pituus
mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen. Säkä ei saa olla liian korostunut, mutta
sen tulee olla hieman lantion tasoa korkeammalla. Kuonon pituus on puolet koko
pään pituudesta. Rintakehän syvyys on hieman alle puolet säkäkorkeudesta.
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KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Karkeakarvainen italianajokoira soveltuu
täydellisesti työskentelemään hyvinkin vaikeassa maastossa sekä vuoristossa että
tasangolla. Se on hyvin kestävä ja nopea, työskentelee kiihkeästi ja intohimoisesti
sekä yksin että ajueessa. Lyhytkarvaiseen italianajokoiraan verrattuna karkeakarvainen on varautuneempi eikä yhtä vilkas; se on älykäs, rauhallinen ja aina valmis
työskentelemään. Ilme on ystävällinen, pehmeä ja ylväs, kuitenkin hieman surumielinen. Ääni on kuuluva ja hyvin soinnukas.
PÄÄ: Pitkänomainen. Pään pituus on 4/10 säkäkorkeudesta.
Kallo: Ylhäältä katsottuna pidentyneen soikion muotoinen. Sivulta katsottuna kallon ja kuonon ylälinjat ovat hieman erisuuntaiset. Kallo on sivulta katsottuna hieman kupera. Poskikaarien kohdalla kallon tulee olla kapeampi kuin puolet pään
koko pituudesta. Kulmakaaret ovat vain hieman erottuvat. Otsauurre ei ole korostunut. Niskakyhmyn tulee olla selvä, mutta se on melko alhaalla sijaitseva ja lyhyt,
jonka vuoksi se on vain hieman näkyvissä ja havaittavissa vain tunnustelemalla.
Otsapenger: Erittäin vähäinen. Ylälinja nousee kuonosta loivasti kohti kalloa.
Kirsu: Suuri, ulottuu sivusta katsottuna pystysuoran huulilinjan etupuolelle. Kirsu
on viileä, kostea ja väriltään aina musta. Sieraimet ovat avarat ja liikkuvat.
Kuono: Pituudeltaan puolet koko pään pituudesta, syvyydeltään vähemmän kuin
puolet pituudestaan, leveys on 17 % koko pään pituudesta. Kuononselkä on hieman
kyömy; kuono kapenee hieman kohti kärkeä, mutta ei saa vaikuttaa suipolta. Alaleuanluun haarat ovat koko pituudeltaan lähes yhdensuuntaiset, leuan etuosa ei ole
kovin voimakas. Kuono on silmien alta meislautunut, kuitenkin hieman vähemmän
kuin lyhytkarvaisella italianajokoiralla.
Leuat / hampaat: Leuat ovat voimakkaat ja normaalisti kehittyneet. Etuhampaiden
kaaret ovat täydellisesti toisiinsa sopivat. Hampaat ovat valkoiset, säännöllisessä
rivissä ja normaalin kokoiset. Täysihampainen leikkaava purenta on oikea, tasapurentakin hyväksytään.
Posket: Eivät liiaksi erottuvat.
Silmät: Suuret ja kirkkaat, tumman okran väriset. Hieman pään sivuille sijoittuneet,
silmän sisäkulman tulee olla kuonon kärjen ja niskakyhmyn puolivälissä. Vetoava
ilme, katse on pehmeä ja ylväs, kuitenkin hieman surumielinen. Silmät ovat soikeat
ja silmäluomet tiiviit. Silmäluomien reunojen tulee olla mustat.
Korvat: Kohtuullisen leveä kiinnityskohta on poskikaarien tasolla. Korvat ovat
riippuvat, kolmionmuotoiset, litteät lähes koko pituudeltaan (66–70 % pään koko
pituudesta) ja hyvin leveät. Korvan kärki on terävä. Vaikka korvarusto on ohut,
tulee sen olla kauttaaltaan melko jäykkä. Korvan kiinnityskohta on jäykkä ja sille
on tunnusomaista kiertymä, joka vetää korvalehteä eteenpäin estäen sitä pääsemästä lepoasentoon, laskostumaan tai kiertymään. Korvan kärki kääntyy hieman sisäänpäin. Karvapeite on kohtuullisen pitkää, kuitenkin lyhyempää ja vähemmän
karheaa kuin rungossa ja täysin vailla hapsuja.
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KAULA: Kaula on ylälinjaltaan hieman kaartuva ja ehdottomasti täysin vailla
löysää kaulanalusnahkaa. Kaula on pään pituinen eli 4/10 säkäkorkeudesta, tylpän
kartion muotoinen. Niskan ja pään välinen kiinnityskohta on selvästi erottuva ja
kaula liittyy sulavasti myös lapoihin. Kaula on hyvin kuiva ja kevyt, sen ei tule
näyttää kovin lihaksikkaalta.
RUNKO: Rungon pituus mitattuna olkanivelestä istuinluun kärkeen on sama kuin
säkäkorkeus.
Ylälinja: Sivulta katsottuna säästä lantioon suora, lanteen kohdalta vain hieman
kaartuva.
Säkä: Vain hieman selkälinjaa korkeammalla ja lähekkäin sijaitsevista lapaluiden
kärjistä johtuen kapea. Säkä liittyy sulavasti kaulaan.
Selkä: Selän ylälinja on suora ja lihaksisto on voimakas mutta ei kovin näkyvä.
Rintakehän pituuden suhde lanteen pituuteen on 3:1.
Lanne: Lyhyt, hieman pituuttaan kapeampi. Lihakset hyvin kehittyneet.
Lantio: Ylälinjaltaan hieman kaareva ja lähes vaakasuora, pituudeltaan noin 1/3
säkäkorkeudesta, melko leveä ja voimakaslihaksinen.
Rintakehä: Syvyys on hieman alle puolet säkäkorkeudesta. Hyvin kehittynyt mutta
ei tynnyrimäinen, kylkiluut yläosastaan selvästi kaartuneet ja rintakehän alaosa
kohtuullisen leveä. Eturinnassa rintalastan kärjen tulee olla olkanivelten kohdalla.
Alalinja ja vatsa: Alalinja on suora ja kohoaa vähitellen kohti solakkaa vatsaa ja
kupeita. Ei koskaan kuroutuva. Kupeet eivät saa olla turpeat.
HÄNTÄ: Korkealle lantion tasolle kiinnittynyt, tyvestään paksumpi kuin lyhytkarvaisella italianajokoiralla, kauttaaltaan karvoittunut mutta ei hapsuinen. Koiran
ollessa rauhallinen häntä riippuu sapelin muotoisena, liikkeessä se kohoaa selkälinjan tasolle ja heiluu puolelta toiselle koskettaen kevyesti kupeita tai sen liike voi
joskus olla pyörivää. Häntä on pitkä, hännän kärki ulottuu lähes kintereisiin.
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. Eturaajan korkeus maasta kyynärpäähän on puolet säkäkorkeudesta.
Lavat: Kuivat, pitkät ja hyvin vapaasti liikkuvat, 45–55 kulmassa vaakatasoon
nähden. Lapojen kärjet ovat hyvin lähekkäin.
Olkavarret: Tiiviisti rungon myötäiset, pitkät ja kuivalihaksiset, edestä katsottuna
rungon keskilinjan suuntaiset. Lapakulma on 45, lavan ja olkavarren välinen kulmaus on 110.
Kyynärpäät: Ei sisä- eivätkä ulkokierteiset. Olkavarren ja kyynärvarren välinen
kulmaus on 135–145.
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Kyynärvarret: Pystysuorat, pituudeltaan 1/3 säkäkorkeudesta, hyvin kuivat ja kevyeltä vaikuttavat. Kyynär- ja värttinäluun välinen uurre on selvästi havaittavissa.
Ranteet: Kuivat ja ohutnahkaiset. Edestä katsottuna ranteet jatkavat eturaajan pystysuoraa linjaa.
Välikämmenet: Pituudeltaan vähintään 1/6 koko eturaajan pituudesta (mitattuna
maasta kyynärpäähän). Sivulta katsottuna hieman viistot.
Etukäpälät: Soikeat ns. jäniksenkäpälät. Varpaat ovat tiiviit, kaarevat ja tiheän
karvan peittämät. Varpaiden päkiät eivät ole kovin täyteläiset. Päkiät ovat kuivat,
lujat, sitkeät ja väriltään aina mustat. Kynnet ovat vahvat, kaarevat ja aina mustat.
Muutamat valkoiset (eivät vaaleanpunaiset) kynnet eivät ole virhe.
TAKARAAJAT:
Yleisvaikutelma: Istuinluun kärjestä alas vedetty pystysuora linja koskettaa tai
lähes osuu varpaiden kärkeen. Takaa katsottuna takaraajat ovat suorat pakarasta
käpälään. Takaraajan koko pituus on noin 90 % säkäkorkeudesta.
Reidet: Pitkät ja leveät, pituudeltaan vähintään 1/3 säkäkorkeudesta. Reiden etulinja on hieman kaartuva, istuinluun kärki on selvästi havaittava. Lihakset ovat näkyvät ja niiden ääriviivat selvästi erottuvat. Lantion ja reisiluun välinen kulmaus on
90–95.
Polvet: Takaa katsottuna samalla pystysuoralla linjalla kuin muukin raaja. Polvikulmaus on 110–120.
Sääret: Vain hieman reisiä lyhyemmät, vaakatasoon nähden 40 kulmassa. Kuivalihaksiset, jännevako on selväpiirteinen ja näkyvä ja myös säären ulkopinnalla
oleva suoni on melko selvästi erottuva.
Kintereet: Sivulta katsottuna leveät. Kintereet ovat matalat, kinnernivelen etäisyys
maasta on korkeintaan 27 % säkäkorkeudesta. Säären ja välijalan välinen kulmaus
on säären voimakkaasta viistoudesta johtuen 115–125.
Välijalat: Kinnernivelen korkeus määrää välijalan pituuden. Välijalat ovat voimakkaat, kuivat ja pystysuorat. Ei kannuksia.
Takakäpälät: Muutoin kuten etukäpälät, mutta vähemmän soikeat.
LIIKKEET: Toivotuin liikuntamuoto on laukka, mutta metsästyksessä koira joutuu yhtälailla kävelemään ja ravaamaan.
NAHKA: Kauttaaltaan tiiviisti pinnanmyötäinen, melko paksu. Limakalvot, vilkkuluomet, kynnet ja päkiät ovat pigmentiltään aina mustat. Tumma pigmentti kitalaessa ei ole välttämätön, mutta se on erittäin toivottu.
KARVAPEITE
Karva: Rungossa karvan pituus on korkeintaan 5 cm. Karva on ehdottoman karkeaa lukuun ottamatta päätä, korvia, raajoja, häntää ja kuonoa, joissa karva on yleensä vähemmän karkeaa kuin rungossa ja huulissa. Karva muodostaa kohtuullisen
pitkän parran. Kulmakarvat eivät ole niin pitkät, että ne peittäisivät silmät.
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Väri: Sallittuja värejä ovat kaikki yksiväriset kellanruskean sävyt tummanpunaisesta, jossa on mustat karvankärjet, vaaleaan kellanruskeaan sekä musta punaruskein
merkein. Kellanruskeilla yksilöillä voi olla valkoista kuonossa ja kallossa, valkoinen tähti rinnassa, valkoista kaulassa, ranteissa ja kintereissä, käpälissä ja hännänpäässä. Valkoinen väri ei kuitenkaan ole toivottava ja mitä vähemmän sitä on, sen
parempi. Mustaruskeilla koirilla sallitaan ainoastaan valkoinen tähti rinnassa, ja
tällöin niitä kutsutaan kolmivärisiksi.
KOKO JA PAINO
Säkäkorkeus: Urokset 52–60 cm, nartut 50–58 cm. Erinomaisille yksilöille sallitaan + 2 cm.
Paino: Urokset 20–28 kg, nartut 18–26 kg.
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellä mainituista kohdista luetaan virheiksi suhteutettuna virheen vakavuuteen ja sen vaikutukseen koiran terveyteen ja hyvinvointiin sekä kykyyn toimia perinteisessä käyttötarkoituksessa.
 Jatkuva peitsaus
VAKAVAT VIRHEET:
 Yhtenevät (toisiaan kohti viettävät) kuonon ja kallon ylälinjat.
 Muu kuin rotumääritelmän sallima koko.
HYLKÄÄVÄT VIRHEET:
 Vihaisuus tai liiallinen arkuus
 Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen.
 Kovera kuononselkä.
 Voimakas tai täydellinen pigmentin puute kirsussa, huulten reunoissa tai silmäluomissa.
 Herasilmä.
 Yläpurenta.
 Hännättömyys tai töpöhäntä (synnynnäinen tai typistetty).
 Liuskeen- tai lyijynharmaa väri; juovikkuus; kahvinruskea, ruskea tai maksanruskea väri; valkoinen väri vallitsevana.
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutuneina kivespusseihin.
Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan
rodunomaisia koiria.

