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TÕLGE: Tim Taylor ja Raymond Triquet. 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 09.01.1999. 
 
KASUTUS: 
Seda hagijatüüpi kasutavad jahimehed suurte loomade, sokkude, 
punahirvede, metssigade ja rebaste jahil, kas karjana või 
üksikult rihma otsas vana jälje ülevõtmiseks. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 6: Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.1: Suurekasvulised hagijad. 
 Töökatsetega. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
 
Algselt oli olemas vaid vendéeni suur hagijas. See liik oli 
lühikarvaline ning pärines greffier'ist ehk nn „kuninga valgest 
koerast*“. Unustada ei tohi ka bretooni liivakarva grifooni, 
kellel oli suur osa greffier'i vereliini arengus. Samuti on suure 
grifooni arengusse oma panuse andnud Chien Gris de St. Louis 
ja Griffon de Bresse (Seguusia eelkäijate järeltulijad). 
(*16. sajandi algus - Tõlkija märkus.) 
 
ÜLDMULJE: 
 
Väga vana ning tüübilt prantsusepärane tõug. Vastuvõtlik ning 
otsusekindel, väljapaistva kerekuju ja liikumisega. Heade 
proportsioonidega kehaehitus. Robustne, ent mitte raskepärane. 
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KÄITUMINE/ISELOOM: 
 
Käitumine: Hea haistmismeelega ning ilusa hääletämbriga. Väga 
hoolikas jäljeajaja, kes töötab meelsasti ka okkalises alusmetsas. 
Samas vajab suurt territooriumit. 
Temperament: Sõnakuulelik, ent samas kirglik ja pisut 
põikpäine, vajab tugevat peremehe kätt. 
 
PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Eestvaates üsna kumer, ent kõrvade vahelt mitte liiga lai. 
Üleminek laubalt koonule: Kergelt väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Tugev ja must. Valge ja oranži karvkatte puhul on 
lubatud ka pruun ninapeegel. Hästi avatud ninasõõrmed. 
Mokad: Rippuvad, katavad hästi alumist lõuga andes koonu 
eesosale üsna kandilise kuju. Vuntsidega tihedalt kaetud. 
Silmad: Tumedad, suured ja säravad. Kulmud on hästi 
väljendunud, ent ei kata silmi. Sidekest ei tohi olla nähtav. 
Kõrvad: Prantsuse hagijale tüüpiliselt pehmed, kitsad ning peene 
struktuuriga, kaetud pika karvaga ning otsast ovaalse kujuga, 
hästi sissepoole keerdunud. Madala asetusega silmade joonest 
allpool. Pikkuselt peavad ulatuma ninapeeglist kaugemale. 
Koon: Koljuga võrdse pikkusega, tugev. Koonuselg on sirge või 
kergelt kumer. 
Lõuad/hambad: Käärhambumus. Lõikehambad asetsevad 
alalõuas risti. 
 
KAEL: 
 
Elegantne, ilma kaelavoldita. 
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KERE: 
 
Selg: Tugev, sirge või kergelt tõusva joonega. 
Nimme: Hea lihastikuga. 
Rindkere: Mitte liiga lai. Üsna sügav, ulatudes küünarnukini. 
Roided: Mõõdukalt ümarad ja pikad. 
Küljed: Üsna üles tõmmatud, ent hästi täidetud. 
 
SABA: 
 
Sabatüvi on jäme, otsa suunas läheb saba järk-järgult 
peenemaks. Kõrge asetusega. Kantakse saablikujuliselt, mitte 
kunagi sirbikujuliselt. Üsna pikk. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Jõulised. 
Õlad: Pikad, saledad ja kaldega. 
Küünarnukid: Asetsevad kere lähedal. 
Küünarvarred: Tugeva luustikuga ja sirged. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Tugevate puusaluudega. Nähtavad. 
Reied: Pikad ja lihaselised. 
Kannaliigesed: Laiad ja hästi madala asetusega. Tagantvaates ei 
esine kooskandsust (nn „lehmakannad“) ega kõverjalgsust. 
Külgvaates on kannanurk mõõdukas. 
 
KÄPAD: Mitte liiga tugevad. Padjandid on kõvad, varbad 
lähestikku asetsevad ning hästi kaarduvad. Küüned on tugevad. 
Soovitav on padjandite ja küünte hea pigmentatsioon. 
 
 



 

FCI-St.N°282/18. 02. 2000 
EESTI KENNELLIIT 

5 

 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
 
Nõtke, ühtlane ning aktiivne. 
 
NAHK: 
 
Mitte väga õhuke. Pehme. Kolmevärviliste koerte puhul 
laiguline (marmorjas). Ilma kaelavoldita. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Pikk, ent ilma liialdusteta. Mõnikord lopsakas ning 
karm (jämedakoeline ning tugev). Aluskarv on tihe. Kõht ja reite 
siseküljed ei tohi olla karvadeta. Kulmud on hästi rõhutatud, ent 
ei varja silmi. 
 
VÄRVUS: Must valgete täppidega (must ja valge). Must 
pruunide märgistega (must ja pruun). Must helepruunide 
märgistega. Kollakaspruun (fawn) valgete täppidega (valge ja 
oranž). Kollakaspruun (fawn) musta mantli ja valgete täppidega 
(kolmevärviline). Kollakaspruun (fawn) musta looriga. Hele 
kollakaspruun (fawn) musta loori ja valgete täppidega. Hele 
kollakaspruun (fawn) musta looriga. Traditsioonilised 
nimetused: jänesekarv, hundikarv, mägrakarv, metsseakarv. 
 
SUURUS: 
 
Turja kõrgus: 
Isased: 62-68 cm. 
Emased: 60-65 cm. 
Lubatud kõikumine 1 cm mõlemas suunas. 
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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. 
Pea: 
• Liiga lühike pea. 
• Lame kolju. 
• Lühike koon. 
• Ninapeegli, huulte või silmalaugude depigmentatsioon. 
• Tanghambumus. 
• Heledad silmad. 
• Kõrge asetusega, lühikesed, mitte piisavalt sissepoole 

keerdunud või puuduliku karvkattega kõrvad. 
 
Kere: 
• Väike kere. 
• Liiga raskepärane välimus. 
• Mitte piisavalt tugev ülajoon. 
• Längus laudjas. 
 
Saba: Küljele kalduv saba. 
 
Jäsemed: 
• Nõrk luustik. 
• Liiga sirge nurgistus. 
• Liiga lähestikku asetsevad kannad. 
• Nõrgad kämblaliigesed. 
 
Karv: 
• Mitte piisavalt tihe karv, peenike karv. 
Käitumine: 
• Arglikkus. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Arglikkus või agressiivsus. 
• Mittevastavus tõu tüübile. 
• Prognaatne hambumus (üle- või alahambumus). 
• Kõõrdsilmsus. Erinevat värvi silmad (heterokroomia). 
• Mitte piisavalt ruumikas rinnakorv. Alt liiga kitsad roided. 
• Keerdus saba. 
• Villataoline karv. 
• Ühevärviline must või valge karvkate. 
• Märgatav depigmentatsioon. 
• Standardile mittevastav turja kõrgus. 
• Märgatav diskvalifitseeriv viga. 
• Anatoomilised väärarengud. 
 
 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


