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TÕLGE: C. Seidler.
PÄRITOLUMAA: Šveits.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 28.11.2001.

AVALDAMISE

KASUTUS:
Hagijatüüp, kes jahib saaki häälekalt. Jahti peab iseseisvalt.
Ajab jälgi ja jälitab saaki väga kindlameelselt isegi rasketes
maastikuoludes. Ta on väga edukas ka vigastatud jahisaagi
leidmises.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 6:
Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud.
Alarühm 1.3:
Väikesekasvulised hagijad.
Töökatsetega.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
Sajandivahetusel viidi paljudes Šveitsi kantonites sisse
jahipiirkondade süsteem. Kuna neid küllaltki populaarseid
keskmisekasvulisi šveitsi hagijaid (Schweizer Laufhunde) peeti
piiratud jahipiirkondade jaoks liiga kiireteks, otsustati need
asendada väiksemate madalajalgsete hagijatega. Seda uut
madalajalgsemat tõugu, mis aretati selle tõu hoolikalt valitud
esindajate baasil ning sobivate ristamiste teel, hakati nimetama
„Niederlaufhund“
(„madalajalgne
hagijas“).
Tõugu
iseloomustavad järgmised omadused: üsna lühikesed jalad,
keskmisekasvulisele šveitsi hagijale (Schweizer Laufhunde)
sarnane ilus karvavärvus, meloodiline haukumine ning
kindlameelsus jahisaaki otsides ning jälitades.
Šveitsi keskmisekasvulise hagija tõuklubi, mida alguses tunti
nime all „Schweizerischer Dachsbracken Club“, asutati 1. juunil
1905.
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ÜLDMULJE:
„Šveitsi hagija“ tüüpi, proportsioonidelt väiksem kui
keskmisekasvuline šveitsi hagijas (Schweizer Laufhund). Isaste
koerte turja kõrgus on 35-43 cm, emastel 33-40 cm.
Ristkülikukujulise kerega, mõõduka pikkusega ning hea
kehaehitusega. Keskmise suurusega, puhas ning väärika
hoiakuga pea. Sõbraliku ning valvsa näoilmega.
Kõrvad on väga pikad, madala asetusega ning kantakse murtult.
Rind ning rinnakorv on lai ning sügav, jättes südamele ning
kopsudele palju ruumi. Jäsemed on kuivad ja robustsed.
Aeglasel liikumisel ripub saba allapoole. Tegutsedes on pisut
ülespoole kaarduv.
Värvi järgi eristatakse nelja tüüpi:
•
•
•
•

Väike berni hagijas.
Väike juura hagijas.
Väike luzerni hagijas.
Väike šviitsi hagijas.

KÄITUMINE/ISELOOM:
Väike, kiire, väsimatu ning tähelepanelik hagijas suurepärase
haistmismeelega. Jälgi ajades tasakaalukas, klähvib meloodilise
häälega. Sõbraliku loomuga, ei tohi olla närviline ega
agressiivne. Temperamendilt võib ta võib olla nii rahulik kui ka
elavaloomuline.
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PEA:
Väärika hoiakuga ning puhas. Eestvaates üsna pikk ja sale,
põskede suunas läheb järk-järgult laiemaks.

KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kerge kumerusega, otsmikul ei ole kortse ega volte.
Kuklakühm on vaid kergelt väljendunud. Kuklakühmu ja
laubalõike vaheline joon on võrdse pikkusega ning võimalikult
paralleelne laubalõike ja ninapeegli vahelise joonega.
Üleminek laubalt koonule: Mõõdukalt väljendunud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Tume. Ninasõõrmed on hästi avatud.
Koon: Tugev, üsna pikk, keskmise sügavusega, ei tohi olla
terav. Koonuselg on eelistatult sirge või väga kerge kumerusega.
Üsna kitsas.
Mokad: Ülemine mokk ulatub mõõdukalt üle alumise, eest on
kergelt ümara kujuga, ei tohi olla kitsenev. Suunurgad ei ole
nähtavad.
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Lõuad/hambad: Väga tugev, ühtlane ja täielik käärhambumus,
mis tähendab seda, et ülemised lõikehambad ulatuvad pisut üle
alumiste ja hambad väljuvad tugevast lõualuust otse.
Tanghambumus on lubatud. Kahe eespurihamba (PM1 ja PM2)
puudumine on lubatud. M3 hammaste (kolmandad
purihambad) puudumist ei arvestata.
Põsed: Vaid kergelt arenenud.
Silmad: Tumedad, selged, pisut ovaalsed. Sõbraliku ilmega. Ei
ole sügaval asetsevad ega pungis. Lauava on pingul ning
silmalaud on liibuvad. Lauservad on tugeva pigmendiga.
Kõrvad: Madala asetusega, mitte silmade joonest kõrgemal.
Kinnituskohal kitsad. Pikkuselt ulatuvad vähemalt ninaotsani.
Kantakse murtult ning rippuvalt põskede lähedal. Kõrvad on
pehmed ning kaetud peenikese karvaga. Kõrvalest ei ole
esiletungiv.
KAEL:
Mõõduka pikkusega, kerge ja elegantne. Samas väga lihaseline.
Kaelanahk võib olla lõtv, ent kaelavolt ei ole soovitav.
KERE:
Ülajoon: Harmooniline alates kaela kinnituskohast kuni kergelt
langeva laudjani.
Selg: Sirge, tugev, keskmise pikkusega.
Nimme: Lai, tugev ja nõtke.
Laudjas: Saba suunas kergelt langeva joonega. Puusaluud ei
tohi olla märgatavad.
Rind: Lai ja sügav. Ulatub vähemalt küünarnukkideni. Rinnaluu
on märgatav, ent mitte liiga rõhutatud. Roided on pikad ja
mõõdukalt ümarad. Rindkere ulatub hästi taha.
Alajoon ja kõht: Kõhujoon on tagajalgade poolt kergelt üles
tõmmatud. Küljed on mõõdukalt täidetud.
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SABA:
Madala asetusega, moodustab laudja loomuliku jätku. Keskmise
pikkusega. Ulatub vähemalt kannaliigeseni, sabaots on peenike.
Saba on karvadega korralikult kaetud, ent karvad ei moodusta
tutti. Puhkeolekus ning rahulikul liikumisel kantakse allapoole
rippuvalt ning peaaegu sirgelt. Aktiivse tegutsemise ning erutuse
korral kantakse saba pisut suunaga ülespoole, ent see ei tohi
langeda selja kohale.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Tugevate lihastega, ent ei jäta siiski raskepärast muljet.
Eestvaates on esijalad üsna sirged, vertikaalse asetusega ning
tugeva luustikuga. Lähestikku asetsevate varvastega käpad on
suunatud otse ette.
Õlad: Tugevate lihastega. Abaluud on suhteliselt pikad ning
hästi tahapoole suunatud. Rinnakorviga hästi seotud ning
lamedad. Õlanurk on peaaegu 90 kraadi.
Õlavarred: Abaluudega umbes ühepikkused, kaldega.
Küünarnukid: Loomulikult kere lähedal asetsevad.
Küünarvarred: Tugevad, kuivad, üsna sirged, pisut lühemad kui
õlavarred.
Kämblaliigesed: Tugevad.
Kämblad: Lühikesed. Eestvaates küünarvartega ühel vertikaalsel
joonel. Ei tohi olla väljapoole pööratud. Külgvaates ei ole täiesti
püstised, vaid maapinna suhtes kerge kaldega.
Esikäpad: Ümara kujuga ja tugevad. Varbad on lühikesed,
lähestikku asetsevad ning hästi kaardunud. Padjandid on
karedad ja tugevad. Küüned on tugevad. Varvaste vahel on
peenike karv.
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TAGAJÄSEMED:
Väga lihaselised, esijalgadega heas proportsioonis. Kanna- ja
põlveliigesed on hea nurgistusega. Tagajalad on paralleelsed, ei
ole liiga lähestikku ega üksteisest liiga kaugel. Loomulikus
asendis seistes peavad asetsema pisut tagapool. Tagajalgade
luustik ei ole nii tugev kui esijalgade oma.
Reied: Hea pikkuse ja laiusega, tugevad ning väga lihaselised.
Põlveliigesed: Hästi nurgitunud, ei sisse- ega väljapoole
pöördunud.
Sääred: Üsna pikad ja kaldus.
Kannaliigesed: Tugevad, hea nurgistusega ning madala
asetusega.
Kannad: Lühikesed. Tagantvaates sirged ja paralleelsed.
Tagakäpad: Üsna ümara kujuga ja tugevad. Lühikesed,
lähestikku asetsevate varvastega. Padjandid on karedad ja
tugevad. Küüned on tugevad. Varvaste vahel on peenike karv.
Lisavarbad ei ole lubatud. Välja arvatud riikides, kus nende
eemaldamine on seadusega keelatud.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Eelistatud liikumisviis on maadhaarav traav või galopp. Traav
peab olema vaba ja kerge, esijalad ulatuvad kaugele ette ning
tagajalad on tugeva tõukejõuga. Jalad liiguvad sirgelt ja
paralleelselt.
Esijalgade liikumine: Esijalad ei liigu üksteisele liiga lähedal,
samuti ei tohi kõnnak olla sõudev. Käpad ei ole sisse- ega
väljapoole pööratud.
Tagajalgade liikumine: Tagajalad liiguvad kindlalt ning
praktiliselt paralleelselt. Liikumine ei tohi olla liiga kitsas ega
liiga lai. Jalad ei tohi olla vibukujulised, esineda ei tohi
kooskandsust (nn "lehmakannad").
NAHK:
Hästi kerele liibuv ning pingul, ilma voltideta.
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KARVKATE
KARV:
• Pehmekarvaline: Lühike, sile, liibuv. Peas ja kõrvadel on
karv peenema struktuuriga.
• Karmikarvaline: Karm, elastne, liibuv. Aluskarv
praktiliselt puudub. Väike habe.
VÄRVUS:
Värvi järgi eristatakse nelja tüüpi.
Väike berni hagijas
Seda tüüpi hagijal on sile ning karm karv. Alati
kolmevärviline: valge, must ja pruun. Põhivärvuseks on valge,
suurte mustade märgistega. Lubatud on mõned mustad laigud.
Silmade kohal, põskedel, kõrvade siseküljel ja ülaosas ning
päraku ümbruses on pruunid märgised („kaubamärk“). Lubatud
on must mantel.
Nahk: Musta karva all on nahk must, valge karvkatte all
musta-valge laiguline (marmorjas).
Väike juura hagijas
Harilikult lühikarvaline, „topeltkarva“ (Stockhaar) esineb
harva.
Eelistatult
sügavmust
pruunide
märgistega
(„kaubamärk“) silmade kohal, põskedel, rinnal ja/või jalgadel.
Teise variandina pruun, musta mantli või sadulaga. Lubatud on
mitte väga suur valge laik rinnal.
Nahk: musta karva all must, pruunide märgiste all on nahk
heledam.
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Väike luzerni hagijas
Väike luzerni hagijas on lühikarvaline. Põhivärvus on valge,
mis on tihedalt kaetud hallikas-valgete või must-valgete
tähnidega (jättes „sinise“ üldmulje). Suurte tumedate või
mustade laikudega. Silmade kohal, põskedel, kõrvade siseküljel
ja ülaosas ning päraku ümbruses on pruunid märgised
(„kaubamärk“). Lubatud on must mantel.
Nahk: musta karva all must, siniste tähnide all on nahk
heledam.
Väike šviitsi hagijas
Väike šviitsi hagijas on lühikarvaline. Põhivärvus on valge,
suuremate
või
väiksemate
kollakaspunaste
kuni
oranžikaspunaste laikudega. Mõned oranžid laigud ja oranž
mantel on lubatud.
Nahk: tumehall oranži karva all, valge-mustakirju
marmorkirjaga valge karva all.
SUURUS:
Turja kõrgus:
Isased koerad:
Emased koerad:
Lubatud kõikumine:
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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 peen või liiga robustne luustik. Ei ole piisavalt
jõuline.
• Robustne ning mitte piisavalt viimistletud pea.
• Osaliselt roosa ninapeegel.
• Liiga heledad või karmi ilmega silmad.
• Liiga kõrge asetusega, liiga lühikesed, paksud või
lamedad kõrvad.
• Selgelt nähtav kaelavolt.
• Nõgus või kumer selg.
• Lühike ja längus laudjas.
• Mitte piisavalt sügav rind. Liiga lamedad või
tünnikujulised roided. Rinnakorv ei ole sile, näiteks
on tagumised roided esiletungivad (flange ribs).
• Liiga kõrge asetusega saba, keerdus saba.
• Kõverad esijalad, sisse- või väljapoole pööratud.
• Järsu kaldega abaluud, liiga lühikesed õlavarred,
liiga suur nurgistus.
• Nõrgad või liiga madala asetusega randmeliigesed.
• Harali varbad, jänesekäpad.
• Tagajalgade puudulik nurgistus. Kooskandsus (nn
„lehmakannad“) või vibukujulised jalad.
• Värvuse ning märgiste vead:
- Väike berni hagijas: liiga palju musti tähne.
- Väike šviitsi hagijas: liiga palju oranže tähne
valgel taustal.
- Must loor („tahm“) kõrvadel, sabatüvel ja/või
oranžidel laikudel.
• Kartlik või pisut äkiline käitumine.
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Liigne argus või agressiivsus.
• Tõutüübile mittevastav välimus.
• Üleni roosa ninapeegel.
• Üle-, ala- ja malehambumus.
• Lõikehammaste või kihvade puudumine. Kihvade
vale asetus. Rohkem kui 3 eespurihamba ja/või
purihamba puudumine.
• Entroopium, ektroopium.
• Liiga lühike rinnak. Järsult tõusva joonega rinnak.
• Rõngas või keerdus saba.
• Standardile mittevastavad värvikombinatsioonid.
• Turja kõrgus isastel: alla 33 cm või üle 45 cm. Turja
kõrgus emastel: alla 31 cm või üle 42 cm.
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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