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TÕLGE: Jennifer Mulholland koostöös R. Triquet'ga.
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 6.03.2007.
KASUTUS:
Suur gascogne'i hagijas:
Kasutatakse jahikoerana nii suurte ulukite kui ka jäneste jahil.
Reeglina töötavad karjana, ent neid võib kasutada ka üksikult
jälituskoertena.
Väike gascogne'i hagijas:
Mitmekülgne jahikoer. Tänu oma päritolule peetakse teda
jäneste jahtimise spetsialistiks, ent teda saab kasutada ka
suuremate ulukite jahil.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 6:
Hagijad.
Suur gascogne'i hagijas:
Alarühm 1.1:

Suurekasvulised hagijad.
Töökatsetega.

Väike gascogne'i hagijas:
Alarühm 1.2:

FCI-Standard nr 21 / 28.03.07
EESTI KENNELLIIT

Keskmisekasvulised hagijad.
Töökatsetega.
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LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Suur gascogne'i hagijas:
19. sajandi keskpaigas tahtis krahv Joseph de Carayon-Latour
taastada hävimisohus saintonge'i hagijat ning ristas selle tõu
järelejäänud esindajaid parun Ruble cascogne’i sinise hagijaga
aretades niimoodi välja gascogne'i hagija, ent saintonge'i
hagijas suri välja.
Väike gascogne'i hagijas:
20. sajandi keskpaigas valisid mõned Edela-Prantsusmaa
jahimehed aretamiseks välja suure gascogne'i hagija väiksemad
esindajad ning aretasid välja väikse gascogne'i hagija, keda
hakati kasutama jänesejahil.
ÜLDMULJE:
Suur gascogne'i hagijas:
Väga hea kehaehitusega koer, kes jätab tugeva ja elegantse
üldmulje. Väga prantsusepärane tüüp, eriti pea, karvkatte ja
näoilme osas.
Väike gascogne'i hagijas:
Keskmise suurusega koer, heade proportsioonidega ning
suursugune.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Turja kõrguse ning abaluu ja istmikuluu vahelise pikkuse suhe
on 10/10,5. Koon on koljuga ühepikkune.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Karjas töötav hagijas, hea haistmismeelega, liikuv ning kõlava
haukumisega. Ühineb instinktiivselt karjaga. Rahulik, kiinduv
ning sõnakuulelik.
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PEA:
Kolju ja koonu ülemised piirjooned on üksteisele lähenevad.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Eestvaates kumer ning üsna kitsas. Kuklakühm on hästi
väljendunud. Pealtvaates on kolju tagaosa teravakaarelise
kujuga.
Üleminek laubalt koonule: Vaid kergelt väljendunud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must, hästi arenenud. Ninasõõrmed hästi avatud.
Huuled: Katavad alumist lõualuud, suunurgad vähemärgatavad.
Huulte ääred on mustad.
Koon: Tugev, kergelt kumer.
Lõuad: Käärhambumus. Lõikehambad asetsevad alalõuas risti.
Põsed: Taised.
Silmad: Ovaalse kujuga, pruunid. Silmalaugude ääred on
mustad. Rahulik ja usaldav ilme.
Kõrvad: Peened ja keerdus. Peavad ulatuma vähemalt
ninaotsani. Asetsevad silmade joonest allpool ning kolju suhtes
üsna taga.
KAEL:
Keskmise pikkuse ja jämedusega. Pisut kumer väikse voldiga.
KERE:
Selg: Pingul ning mitte liiga pikk.
Nimme: Hästi seotud, kergelt kumer, üsna lihaseline ning mitte
liiga pikk.
Laudjas: Hea pikkusega, pisut kumer.
Rindkere: Lai ja pikk, ulatub küünarliigesteni. Üsna lai esirind.
Roided: Üsna ümarad ja pikad.
Küljed: Kergelt tõusva joonega.
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SABA:
Sabajuure juurest tugev, otsa suunas läheb peenemaks. Ulatub
kandadeni. Kantakse elegantselt saablikujuliselt.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Jõulised.
Õlad: Üsna pikad ja lihaselised, mõõdukalt kaldus.
Küünarnukid: Kere lähedal.
Küünarvarred: Tugeva luustikuga.
Rindkere: Pikaksvenitatud ovaalse kujuga. Varbad on
peenikesed ning lähestikku asetsevad. Mustad küüned ja
padjandid.
TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Heade proportsioonidega.
Reie ülaosa: Pikad ja tugevate lihastega.
Kannad: Laiad, hea nurgistusega ning madala asetusega nagu
keregi.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Ühtlane ja pingutuseta.
NAHK:
Pehme ja mitte liiga paks. Valge mustade laikudega.
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KARVKATE
Karv:
Lühike ja tihe.
Värvus:
Põhivärvus on valge, mustade laikudega. Mõnikord esineb ka
täppe, ent mitte liiga palju. Mõlemal pool pead on tavaliselt
kõrvu kattev must laik, mis ümbritseb ka silmi ning lõpeb
põskede juures. Põsed on pruunid, eelistatult helepruunid.
Kaks pruuni märki kulmukaarte juures jätavad „nelja silma“
mulje („quatroeillé“). Pruunid toonid esinevad ka kõrvade
sisekülgedel ning laikudena jalgadel. Ka kõrvade ülemises osas
võib esineda üksikuid kollakaspruune karvu, ent neid on nii
vähe, et nad ei tekita muljet kolmevärvilisusest. Reie ülemisel
osal võib esineda lehekujuline märk, mida nimetatakse
„sokumärgiks“.
SUURUS:
Turja kõrgus:
Suur gascogne'i hagijas:
Isased: 65-72 cm.
Emased: 62-68 cm.
Väike gascogne'i hagijas:
Isased: 56-62 cm.
Emased: 54-59 cm.
Lubatud kõikumine +/- 1 cm.
VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse
kõrvalekalde ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu
silmas pidades.
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Pea:
•
•
•
•

Lühike pea.
Lai kolju.
Lühikesed ja kõrge asetusega kõrvad.
Pruunide märkide puudumine.

Kere:
•
•
•
•

Mitte piisavalt jõuline kehaehitus.
Lõtv selg.
Järsult langeva joonega laudjas.
Kõrvale kalduv saba.

Jäsemed:
• Puudulikult arenenud luustik.
• Liiga suure kaldega või liiga sirged õlad.
• Väljapoole pööratud käpad.
• Tagajalgade ebapiisav nurgistus.
• Lehmakannad.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus ja liigne argus.
• Mittevastavus tõutüübile. Eriti tõsiseks veaks peetakse
laia ja ümarat koljut.
• Ülehambumus või alahambumus.
• Heledad silmad.
• Kõrvalekalded standardis kehtestatud karvkatte
värvustest.
Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult
munandikotti laskunud munandit.
Tõlge: Multilingua büroo.
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