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TÕLGE: C. Seidler.
PÄRITOLUMAA: Austria.
KEHTIVA AMETLIKU STANDARDI AVALDAMISE
KUUPÄEV: 10.10.1995.
KASUTUS:
Selle tõu ülesandeks jahil on lisaks haukumisega saagist märku
andmisele ka haavatud jahisaagi leidmine rasketes ning
mägistes tingimustes.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 6:
Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud.
Alarühm 1.2:
Keskmisekasvulised hagijad.
Töökatsetega.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Steiermarkist pärit tööstur Carl Peintinger alustas selle tõu
aretamist 1870. aastal ristates hannoveri hagija tõugu emast
"Hela 1" suurepäraste jahiomaduste ja hea välimusega
karmikarvalise isase istra hagijaga. Sellest pesakonnast valiti
välja parimate omadustega kutsikad, kelle baasil selektiivset
aretamist jätkati. Tänu karmile karvale on see tõug väga
vastupidav ka äärmuslikes ilmastikutingimustes.
ÜLDMULJE:
Keskmise suurusega, tugevate lihastega. Ilme on tõsine, ent
mitte kuri.
KÄITUMINE/ISELOOM:
Kirglik, visa ning pidevalt haukudes jahti pidav koer. Tugev
ning kindlameelne jälituskoer.
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PEA
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kergelt ümar. Kuklakühm on hästi arenenud.
Üleminek laubalt koonule: Selge.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must.
Koon: Tugev ja sirge.
Mokad: Ei ole rippuvad.
Lõuad/hambad: Tugev käärhambumus. Soovitav on
täiskomplekt hambaid (42 hammast). Kokku kahe PM1 või
PM2 hamba (esimese või teise eespurihamba) puudumine on
lubatud. M3 hamba (kolmanda purihamba) puudumist ei
arvestata.
Silmad: Pruuni iirisega.
Kõrvad: Mitte liiga suured, liibuvad. Kaetud peene karvaga.
KAEL:
Tugev ning mitte liiga pikk.
KERE:
Selg: Sirge ja lai.
Nimme: Mõõdukalt tõusva joonega.
Laudjas: Langeva joonega.
Rind: Sügav ja lai.
SABA:
Keskmise pikkusega, tugeva sabatüvega, tihedalt karvaga
kaetud. Ei tohi olla rõngas, vaid kantakse pisut saablikujuliselt
ülespoole kaardus. Saba alumisel küljel moodustavad karvad
sabaharja, saba otsas ei ole karvatutti.
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JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Jalad on seistes sirged. Lihaselised ja hea nurgistusega.
Õlad: Hästi tahapoole suunatud.
TAGAJÄSEMED:
Lihaselised, tugevad, hea nurgistusega. Tagantvaates sirged.
KÄPAD:
Mitte liiga suured. Varbad on lähestikku asetsevad ja hästi
kaardunud. Padjandid on tugevad ja mitte liiga suured.
LIIKUMINE:
Maadhaarav ja vetruv.
KARVKATE
KARV: Karv on tugev, ei ole sasitud, ei läigi. Karm ja kare.
Karv pea peal on lühem kui kerel ning moodustab vuntsid.
VÄRVUS: Punane ja kollakaspruun (fawn). Valge märgis
rinnal on lubatud.
KÕRGUS
Turja kõrgus: 45-53 cm.
Isased koerad: 47-53 cm.
Emased koerad: 45-51 cm.
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VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja
heaolule.
• Liiga peene struktuuriga pea.
• Murtud või liiga terava otsaga kõrvad.
• Liiga lühike, liiga peenike või liiga ülespoole keerdus
saba, mille otsas karvad moodustavad tuti.
• Nõrgad jalad.
• Liiga pikk, peenike, lokkis või pehme karv.
• Arglik iseloom.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
•
•
•

Agressiivsus või argus.
Ala- või ülehambumus. Rohkem kui kahe
eespurihamba (PM1 või PM2) puudumine.
Kõrvalekalded standardis kehtestatud karvkatte
värvustest.

Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad
diskvalifitseeritakse.
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit.

Tõlge: Multilingua büroo.
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