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KARKEAKARVAINEN UNKARINVIZSLA       1/5 
(DROTSZÖRÜ MAGYAR VIZSLA) 
Alkuperämaa: Unkari 
 
KÄYTTÖTARKOITUS: Karkeakarvainen vizsla on monipuolinen ja monikäyt-
töinen metsästyskoira, jonka tulee kyetä työskentelemään niin aukealla, metsässä 
kuin vedessäkin. Siksi sillä tulee olla seuraavat tyypilliset ominaisuudet: erinomai-
nen hajuaisti, kiinteä seisonta ja erinomainen nouto. Se on määrätietoinen ja erittäin 
innokas uimari, joka kykenee seuraamaan riistan jälkeä vedessäkin. Se työskentelee 
sekä hankalissa maastoissa että äärimmäisissä sääolosuhteissa. Se on tehokas met-
sästyskoira, siksi paukkuarkuus, riistan pelko, puutteellinen seisonta tai noutoha-
lukkuus sekä haluttomuus vesityöskentelyyn eivät ole toivottuja. Miellyttävän luon-
teensa ja sopeutuvuutensa ansiosta karkeakarvainen vizsla soveltuu myös asunnos-
sa pidettäväksi. 
FCI:N LUOKITUS: Ryhmä 7 kanakoirat, alaryhmä 1.1 mannermaiset kanakoirat; 
käyttökoetulos vaaditaan. 
LYHYT HISTORIAOSUUS: Karkeakarvainen unkarinvizsla jalostettiin 1930-
luvulla risteyttämällä lyhytkarvaisia unkarinvizsloja ja karkeakarvaisia saksan-
seisojia. Rotuominaisuudet ovat samanlaiset kuin lyhytkarvaisella unkarinvizslalla. 
YLEISVAIKUTELMA: Eloisa, sämpylänkeltainen, kuiva ja hoikka metsästys-
koira, joka on rakenteeltaan lyhytkarvaista unkarinvizslaa vankempi. Olemus ku-
vastaa monipuolisen seisojan ominaisuuksia, kestävyyttä, työskentelykykyä ja 
vaatimattomuutta. 
TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA:  
• rungon pituus on hieman säkäkorkeutta suurempi 
• rintakehän syvyys on hieman alle puolet säkäkorkeudesta 

KARKEAKARVAINEN UNKARINVIZSLA       2/5 
 
• kuono-osa on hieman lyhyempi kuin puolet koko pään pituudesta. 
KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Omistajaansa kiintyvä, helposti koulutettava, 
oppivainen ja itsevarma koira, joka ei siedä karkeaa käsittelyä. Työskennellessään 
koira pitää yhteyttä ohjaajaansa, se on sinnikäs hakija ja periksiantamaton, sillä on 
hyvä hajuaisti ja erinomainen seisonta. 
PÄÄ
KALLO-OSA: Kohtuullisen leveä, hieman kaareva. Kallon keskellä on vähäinen, 
otsapenkereestä kohti niskakyhmyä jatkuva otsauurre. Niskakyhmy ja kulmakaaret 
ovat kohtuullisesti kehittyneet. 
OTSAPENGER: Kohtuullinen. 
KIRSU: Leveä ja hyvin kehittynyt, sieraimet ovat mahdollisimman avoimet; väri 
on karvapeitteen väriin sointuva, mutta tummempi. 
KUONO-OSA: Tylppä, ei suippo; leuat ja lihakset ovat vahvat. Kuononselkä on 
suora. 
HUULET: Tiiviit, eivät riippuvat. 
LEUAT / HAMPAAT / PURENTA: Leuat ovat voimakkaat. Täydellinen, sään-
nöllinen ja täysihampainen leikkaava purenta, jossa yläetuhammasrivi peittää tii-
viisti alaetuhampaat ja hampaat ovat kohtisuorassa leukoihin nähden. Hammaskaa-
vion mukaisesti 42 tervettä hammasta. 
POSKET: Vahvat ja lihaksikkaat. 
SILMÄT: Soikeahkot ja keskikokoiset. Silmäluomet ovat tiiviit, ilme eloisa ja 
älykäs. Silmien väri ruskea ja sopusoinnussa karvapeitteen värin kanssa, mieluiten 
mahdollisimman tumma. 
KORVAT: Riippuvat, hieman taakse ja keskikorkealle kiinnittyneet. Korvalehti on 
ohut, poskenmyötäinen ja kärjestään pyöristyneen V:n muotoinen. Korvat ovat 
hieman lyhyemmät kuin lyhytkarvaisella vizslalla. 
KAULA: Keskipitkä ja suhteessa kokonaisuuteen. Niska on hyvin lihaksikas ja 
hieman kaareva. Kaulanahka on tiivis. 
RUNKO
SÄKÄ: Selvästi erottuva ja lihaksikas. 
SELKÄ: Kiinteä, lihaksikas, jäntevä ja suora. Okahaarakkeiden tulisi olla lihasten 
peittämät. 
LANNE: Lyhyt, leveä, jäntevä, lihaksikas ja suora tai hieman kaareva. Selkä liittyy 
lanneosaan sulavasti ja tiiviisti. 
LANTIO: Leveä ja riittävän pitkä, ei liian jyrkkä; hieman häntää kohti laskeva ja 
hyvin lihaksikas. 
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RINTAKEHÄ: Syvä ja leveä, eturinta on selvästi erottuva, lihaksikas ja kohtuulli-
sen kaareva; rintalasta ulottuu mahdollisimman taakse. Rintalasta ja kyynärpäät 
ovat samalla korkeudella. Kylkiluut ovat kohtuullisen kaarevat; viimeiset kylkiluut 
ulottuvat pitkälle taakse. 
ALALINJA JA VATSA: Vatsaviiva kohoaa loivasti ja linjakkaasti kaareutuen 
taaksepäin. Vatsa on kiinteä. 
HÄNTÄ: Keskikorkealle kiinnittynyt, tyvestään vahva ja sen jälkeen kapeneva. 
Hännästä voidaan poistaa neljännes metsästysvaurioiden välttämiseksi maissa, 
joissa typistäminen ei ole kielletty. (Huom. Suomessa typistyskielto.) Typistämätön 
häntä ulottuu kintereeseen ja on asennoltaan joko suora tai hieman sapelimainen. 
Koiran liikkuessa häntä kohoaa korkeintaan vaakatasoon. Hännän karvapeite peit-
tävä ja tiivis. 
RAAJAT 
ETURAAJAT 
YLEISVAIKUTELMA: Eturaajat ovat edestä katsottuna suorat ja yhdensuuntai-
set, sivusta katsottuna pystysuorat ja hyvin rungon alle sijoittuneet. Hyvä luuston 
vahvuus ja voimakas lihaksisto. 
LAVAT: Pitkät, viistot, litteät, taakse kiinnittyneet ja liikkeessä joustavat. Lihakset 
ovat vahvat ja kuivat. Hyvä lapaluun ja olkavarren välinen kulmaus. 
OLKAVARRET: Lihaksikkaat ja mahdollisimman pitkät. 
KYYNÄRPÄÄT: Rungonmyötäiset, mutta eivät ahdasasentoiset, eivät sisä- eivät-
kä ulkokierteiset. Hyvä olkavarren ja kyynärvarren välinen kulmaus. 
KYYNÄRVARRET: Pitkät, suorat ja riittävän lihaksikkaat. Vahva, ei karkea 
luusto. 
RANTEET: Kuivat ja kiinteät. 
VÄLIKÄMMENET: Lyhyet ja vain hieman viistot. 
KÄPÄLÄT: Hieman soikeat. Varpaat ovat tiiviisti yhdessä, riittävän kaareutuneet 
ja vahvat. Kynnet ovat vahvat ja ruskeat, päkiät lujat, kestävät ja liuskeenharmaat. 
Käpälät ovat yhdensuuntaiset seistessä ja liikkeessä. 
TAKARAAJAT 
YLEISVAIKUTELMA: Takaraajat ovat takaa katsottuna suorat ja yhdensuuntai-
set. Hyvät kulmaukset ja vahva luusto. 
REIDET: Pitkät ja lihaksikkaat, hyvä lantion ja reisiluun välinen kulmaus. 
POLVET: Hyvin kulmautuneet.  
SÄÄRET: Pitkät, lihaksikkaat, jäntevät ja lähes yhtä pitkät kuin reidet. Hyvä sää-
ren ja välijalan välinen kulmaus. 
KINTEREET: Vahvat, kuivat, jäntevät ja melko matalat. 
VÄLIJALAT: Pystyt, lyhyet ja kuivat. 
KÄPÄLÄT: Kuten etukäpälät. 
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LIIKKEET: Tyypillinen liikuntatapa on lennokas, kevyt, tyylikäs ja maatavoittava 
ravi, jossa voimakas takaraajojen työntö ja vastaava etuaskel. Maastossa laukka on 
kestävää. Selkä on kiinteä ja ylälinja pysyy vaakasuorana. Peitsaus ei ole toivotta-
vaa. 
NAHKA: Tiiviisti pinnanmyötäinen, poimuton ja hyvin pigmentoitunut. 
KARVAPEITE 
KARVA: Karkeaa, rungonmyötäistä, vahvaa, tiheää ja kiillotonta. Peitinkarva on 2 
- 3 cm pitkää; aluskarva tiheää ja vettähylkivää. Pitempi karvapeite ei saa häivyttää 
rungon ääriviivoja. Kova ja tiheä karva suojaa koiraa vaurioilta sekä mahdollisim-
man hyvin eri sääoloissa. Raajojen alaosassa sekä rintakehän ja vatsan alla karva on 
lyhyempää, pehmeämpää ja hieman ohuempaa; pään ja korvien karvapeite on lyhy-
empää ja samalla tummempaa olematta kuitenkaan pehmeää ja tiheää. Selvät kul-
makarvat korostavat otsapengertä. Kuonon sivuilla kasvaa vahva, ei liian pitkä (2 - 
3 cm), mahdollisimman kova parta. Kulmakarvat ja parta saavat aikaan määrätie-
toisen ilmeen. Kaulan molemmilla sivuilla on karvojen muodostamia V-muotoisia 
harjanteita. 
VÄRI: Sämpylänkeltaisen eri sävyt. Korvat voivat olla hieman tummemmat, muu-
ten koira on yksivärinen. Punainen, ruskehtava, vaaleankeltainen tai haalistunut 
värisävy ei ole toivottava. Pieni, läpimitaltaan korkeintaan 5 cm:n kokoinen valkoi-
nen läiskä rinnassa tai kaulassa, kuten myös valkoiset merkit varpaissa eivät ole 
virheitä. Huulten ja silmäluomien väri vastaa kirsun väriä. 
KOKO
SÄKÄKORKEUS: Urokset 58 - 64 cm, nartut 54 - 60 cm. Tavoitteena on keski-
kokoinen koira, siksi on tarpeetonta lisätä säkäkorkeutta;. Tasapainoisuus ja sym-
metria ovat huomattavasti tärkeämpiä kuin senttimetreinä ilmoitetut korkeudet. 
VIRHEET: Kaikki poikkeamat edellämainituista kohdista luetaan virheiksi suh-
teutettuna virheen vakavuuteen. 
HYLKÄÄVÄT VIRHEET: 
• selvästi puutteellinen sukupuolileima 
• epätyypillinen pää 
• läiskikäs kirsu 
• riippuvat huulet tai kuolaaminen 
• ala- tai yläpurenta, ristipurenta kaikissa muodoissaan 
• yhden tai useamman etu- ja/tai kulmahampaan ja/tai P2 - P4-hampaan ja/tai M1 - 
M2-hampaan puuttuminen; useamman kuin kahden P1-hampaan puuttuminen; M3-
hampaita ei huomioida. Näkymättömissä oleva hammas katsotaan puuttuvaksi. 
• ylimääräiset hammasrivistä poikkeavat hampaat 
• kitalaki- ja huulihalkio 
• vaaleankeltaiset silmät; hyvin löysät silmäluomet, sisään- tai ulospäin kiertyneet 
silmäluomet (entropium tai ektropium), kaksinkertaiset silmäripset (distichiasis) 
• runsas kaulanalusnahka 
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• takaraajojen kannukset 
• hyvin virheelliset liikkeet 
• ohut karvapeite, aluskarvan puuttuminen; pitkä, pehmeä, silkkinen, huopautuva, 
kihara tai villava karvapeite; harjamaisen karvoituksen puuttuminen raajoista 
• tummanruskea tai hailakankeltainen väri; kirjava, ei yksivärinen karvapeite; yli 5 
cm:n suuruinen valkoinen rintaläiskä 
• valkoiset käpälät 
• pigmentinpuute joko nahassa tai huulissa ja silmäluomissa 
• yli 2 cm:n poikkeamat annetusta säkäkorkeudesta 
• kaikenlaiset luonteen heikkoudet. 
Selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen ovat hylkääviä virheitä. 
 
HUOM. Uroksilla tulee olla kaksi normaalisti kehittynyttä kivestä täysin laskeutu-
neina kivespussiin. 


