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KÄYTTÖTARKOITUS: Kestävä, sinnikäs, hyvin toimiva ajokoira, jolla on soin-

tuva haukku. 

FCI:N LUOKITUS:  Ryhmä 6 ajavat ja jäljestävät koirat 

 Alaryhmä 1.2 keskikokoiset ajavat koirat 

  Käyttökoetulos vaaditaan. 

 

LYHYT HISTORIAOSUUS: FCI tunnusti rodun alunperin 19.6.1965 illyri-

anajokoirana. Tähän rotumääritelmään on tehty joitakin täydennyksiä ja korjauksia 

ja rodun nimi on muutettu nykyiseen asuunsa. 

 

YLEISVAIKUTELMA: Vankkatekoinen koira, jonka karva on pitkähköä ja ha-

rottavaa. Pää on pitkä ja kohtuullisen leveä, kulmakarvat tuuheat ja selvästi erottu-

vat. Ilme on vakava, totinen mutta kuitenkin leikkisä. Pohjaväri on punertavankel-

tainen tai luonnonharmaa, rungon ja raajojen alaosissa valkoisia merkkejä.  

 

TÄRKEITÄ MITTASUHTEITA: Rungon pituus on 10 % säkäkorkeutta suu-

rempi. 

KÄYTTÄYTYMINEN / LUONNE: Eloisa, rohkea ja sinnikäs. 

 

PÄÄ: Sivusta katsoen niskakyhmy on selvä ja otsa hieman kupera, otsapenger 

kohtuullinen ja kuonoselkä suora. Kuono on suorakaiteen muotoinen ja sitä peittää 

tuuheat viikset ja parta. Ylhäältä katsottuna pää on kohtalaisen leveä ja kirsua kohti 

kapeneva. Kuono-osa on hieman kallo-osaa pitempi. Pään koko pituus on 20–25 

cm. 

Kallo: Voimakkaat kulmakaaret, jonkun verran erottuva otsauurre, joka tuntuu 

käsin tunnusteltaessa.  

Otsapenger: Loiva. 

Kirsu: Suuri ja väriltään musta tai tummanruskea. Hyvin kehittyneet sieraimet. 

Kuono: Voimakas, pitkä ja syvä, tyvestä leveämpi ja kapenee kohti kirsua. 

Huulet: Tiiviit ja melko paksut. 

Leuat / hampaat: Voimakkaat hampaat, täydellinen hampaisto. Leikkaava purenta. 

Silmät: Suuret ja soikeat, väriltään kastanjanruskeat. Ilme on älykäs ja leikkisä. 

Korvat: Riippuvat, keskipitkät ja kohtuullisen korkealle kiinnittyneet. Korvalehti 

on melko paksu ja ohenee kärkeä kohti, kärjestään pyöristynyt. 

 

KAULA: Kaulan ja pään yhtymäkohta on selvä. Kaula on asennoltaan viisto, li-

haksikas, kohtuullisen leveä ja se syvenee kohti rintakehää. Kaulanahka on tiivis ja 

joustava, karva kaulassa tiheää.  

 

RUNKO: Ylälinja laskee vain hieman kohti lantiota. 

Säkä: Kohtuullisen erottuva.  

Selkä: Leveä ja lihaksikas. 
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Lanne: Lyhyt ja lihaksikas. 

Lantio: Hieman viisto ja leveä, varsinkin nartuilla. Sarvennaiset tuskin erottuvat. 

Rintakehä: Pitkä ja kohtuullisen leveä, kylkiluut hieman kaartuvat. Rintakehä ulot-

tuu vähintään kyynärpäähän. Eturinta on kohtuullisen leveä.  

Vatsa: Vatsaviiva on hieman kohoava. 

 

HÄNTÄ: Keskikorkealle kiinnittynyt, tyvestään paksumpi ja ohenee kärkeä kohti, 

ulottuu kinnerniveleen tai hieman alemmas. Häntä on runsaskarvainen ja kaartuu 

sapelimaisesti hieman ylöspäin.  

  

RAAJAT 

ETURAAJAT: Sekä edestä että sivusta katsottuna pystysuorat ja yhdensuuntaiset. 

Lavat: Pitkät, viistot ja lihaksikkaat. 

Olkavarret: Pitkät ja lihaksikkaat, lavan ja olkavarren välinen kulmaus lähes 90°. 

Kyynärpäät: Rungonmyötäiset. 

Kyynärvarret: Pystysuorat, lihaksikkaat ja vahvat. 

Välikämmenet: Rannenivel on tuskin erottuva. Välikämmenet ovat lyhyet, pysty-

suorat tai hieman viistot, enintään 10° kulmassa pystysuoraan linjaan nähden. 

Etukäpälät: Ns. kissankäpälät. Tiiviit varpaat, vahvat päkiät ja vahvat, hyvin pig-

mentoituneet kynnet.  

TAKARAAJAT: Sekä sivulta että takaa katsottuna pystysuorat ja yhdensuuntaiset. 

Reidet: Keskipitkät, leveät ja lihaksikkaat. 

Sääret: Vahvat, pitkät, viistot ja lihaksikkaat.  

Kintereet: Vahvat ja hyväasentoiset. 

Välijalat: Lyhyet, pystysuorat ja vahvat. 

Takakäpälät: Kuten etukäpälät, mutta hieman pitemmät.  

 

LIIKKEET: Tehokkaat ja pitkäaskeliset. 

 

NAHKA: Kohtuullisen paksu, joustava, tiiviisti rungonmyötäinen, hyvin pigmen-

toitunut ja tiheäkarvainen.  

 

KARVAPEITE: Peitinkarva on pitkähköä, kovaa ja harottavaa. Tiheä pohjavilla. 

VÄRI: Pohjaväri voi olla vehnänkeltainen, punertavankeltainen, luonnonharmaa 

tai mustahko. Valkoisia merkkejä on usein päässä (tähti tai piirto), kurkussa ja 

kaulan alla, eturinnassa ja rintakehän alaosassa, raajojen alaosassa ja hännänpäässä. 

Väritys voi olla kaksi- tai kolmivärinen. 

 

KOKO 

Säkäkorkeus:  Urokset 46–56 cm, ihannekoko 52 cm. 

 Nartut ovat hieman pienempiä. 

Paino:  16–24 kg, ihanne 20 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. 

 

VAKAVAT VIRHEET: 

• virheelliset mittasuhteet 

• kevyt luusto 

• heikko lihaksisto 

• liian pitkä ja liian raskas pää 

• tasapurenta 

• epätäydellinen silmäluomien ja huulten pigmentti 

• poimuttuvat tai koholla olevat korvat 

• vähäinen löysä kaulanalusnahka 

• hieman notko tai köyry selkä 

• liian leveä tai liian kapea rintakehä 

• huono raajarakenne, virheelliset kulmaukset 

• pitkät jäniksenkäpälät 

• löysät käpälät; kannukset 

 

HYLKÄÄVÄT VIRHEET:  

• vihaisuus tai liiallinen arkuus  

• selvästi epänormaali rakenne tai käyttäytyminen 

• huomattavat virheet mittasuhteissa, erityisesti säkäkorkeuden ja rungon pituu-

den suhteessa 

• epätyypillinen (hyvin karkea) pää 

• pigmentoitumaton kirsu, silmäluomet ja huulet 

• hammaspuutokset, poikkeamat leukojen rakenteessa 

• hyvin vaaleat silmät; herasilmä 

• vino tai kiertyvä häntä 

• pihtikinttuisuus, käyrät raajat 

• liian pitkä, villava, laineikas tai kihara karva 

• muu kuin rotumääritelmän kuvaama väritys, erityisesti suklaanruskea tai musta 

• säkäkorkeus yli tai alle rotumääritelmän antamien rajojen 

 

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

neina kivespussiin. 

 

Jalostukseen tulee käyttää vain toiminnallisesti ja kliinisesti terveitä, rakenteeltaan 

rodunomaisia koiria. 

 

 


