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TÕLGE: C. Seidler, täiendanud Dr. Paschoud.. 
 
PÄRITOLUMAA: Saksamaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 24.06.1997. 
 
KASUTUS: Hagijas. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6: Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.3: Väikesekasvulised hagijad. 
 Töökatsetega. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Varasematel aegadel Saksamaal levinud arvukatest 
hagijatõugudest (die Bracke) on säilinud tänaseni vaid westfaali 
hagijas. Selle kõige tähelepanuväärsem kohalik variatsioon oli 
kolmevärviline Sauerländer Holzbracke. Ristates seda tõugu 
kohaliku Steinbracken'iga, aretati välja tõug, mida alates 20. 
sajandi algusest tuntakse saksa hagija nime all (Deutsche 

Bracke). 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Keskmise suurusega koertel on pea pikkus umbes 21 cm. 
Koonust silmadeni umbes 9 cm. 
 
ÜLDMULJE: 
Kerge, pikkade jalgadega, elegantne, ent siiski tugeva 
kehaehitusega jahikoer. Väärika hoiakuga ning peene 
struktuuriga pea. Paraja suurusega ning hea hoiakuga kõrvad, 
mis sobivad väärika üldmuljega. Märkimisväärselt jäme saba. 
Kergelt üles tõmmatud kõht. 
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PEA: 
Peene struktuuriga, puhas ning pikliku kujuga. Eestvaates 
tundub pea kitsas ja pikk. Koljuosa on vaid pisut laiem kui 
teravalt esiletungivad põsed, mis lähevad sujuvalt üle koonuks. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Kergelt kumer, kuklakühm on vaid pisut märgatav. 
Üleminek laubalt koonule: Minimaalne. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Ninapeegli keskel on hele, peaaegu roosa joon, 
samas küljed on enam või vähem tumeda pigmendiga. 
Koonuselg: Väga kerge kumerusega. 
Mokad: Mõõdukalt rippuvad. Suunurk on väike. 
Hambad/hambumus: Väga tugev ja ühtlane. Ülemised ja 
alumised lõikehambad sulguvad otse üksteise vastu või ülemiste 
lõikehammaste siseküljed puutuvad vastu alumiste 
lõikehammaste väliskülgesid. Kihvad on eriti hästi arenenud. 
Silmad: Tumedad ning selged, sõbraliku ilmega. 
Kõrvad: Pikad (umbes 14 cm) ning laiad (umbes 9 cm). 
Liibuvad ning ümarate tippudega. 
 
KAEL: 
 
Mõõduka pikkusega ning peaga võrreldes üsna tugev. 
 
KERE: 
 
Selg: Pisut kumer. 
Laudjas: Kergelt langeva joonega. 
Rindkere: Sügav, ulatub küünarliigesteni. Kergelt kumerdunud. 
Pikk rinnakorv. 
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SABA: 
Pikk, mitte eriti tugeva tüvega. Kaitseks puutüvede ja okste 
vahel liikumisel on saba kaetud tiheda pika karvaga ning 
seetõttu üsna jäme. Otsa suunas läheb siiski peenemaks ning 
sarnaneb pisut pintslile. Saba kantakse rippuvalt või kerge 
kaarega ülespoole. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Pikad, hea ehitusega, kuivad, peene luustikuga ning 
kõõluselised. 
Õlad: Puhtad. 
Küünarnukid: Kere lähedal asetsevad. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Reied on laiad ja külgvaates täidetud. Sääred pikad ja mitte väga 
laiad, hea nurgistusega. 
 
KÄPAD: 
Pikemad kui kassikäpad. Robustsed, hästi lähestikku asetsevate 
varvastega. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Lühikarvalise koera kohta pikk. Väga tihe, tugev, 
peaaegu harjaseline. Kõhul tihe ning rikkalik. Saba alumisel 
küljel on karv tavaliselt natuke pikem, moodustades mõõduka 
sabaharja. Istmikul (reitel) moodustuvad karvadest püksid. 
 
VÄRVUS: Punasest kollaseni musta sadula või mantliga, 
valgete bracken märkidega: läbiv lauk, valge koon kaelusega 
(soovitav on suletud kaelus), valge rind, jalad ning sabaots. 
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SUURUS: 
Turja kõrgus: 40-53 cm. 
Mõõdukas kõrvalekalle antud vahemikust on lubatud. 
 
VEAD: 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse 
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja 
heaolule. 
• Pikk või madal kere.  
• Taksikoera (Dachshund) tüüpi pea. 
• Terava otsaga, murtud või lühikesed kõrvad. 
• Sirbikujuline või rõngas saba. 
• Vigased jalad. 
• Harali varvastega või vale asetusega käpad. 
• Šokolaadipruun värvus või mitmevärvilisus. 
• Mitmevärvilisus. 
 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


