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TÕLGE: Peggy Davis.
PÄRITOLUMAA: Poola.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 25.02.1985.
KASUTUS:

AVALDAMISE

Hagijas.

FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 6:
Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud.
Alarühm 1.2:
Keskmisekasvulised hagijad.
Töökatsetega.
ÜLDMULJE:
Keskmise suurusega koer, tugeva ja kompaktse kehaehitusega.
Jõulise luustruktuuriga ning tervikuna üsna massiivse
välimusega. Välimus annab aimu pigem jõust ja vastupidavusest
kui suurest kiirusest. Saaki jahtides haugub puhta ja kõlava
häälega, keskmise kõrgusega ning muutuva tämbriga. Emastel
koertel on tavaliselt kõrgem hääl.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
• Kolju ja koon on ühepikkused.
PEA:
Üsna raske ning hästi välja joonistunud. Külgvaates on keskmise
pikkusega ristküliku kujuline.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Otsmikujoon moodustab koonu ülemise joonega
nürinurga. Kulmukaared on väga hästi arenenud ning otsmikul
on palju kortse. Kuklakühm on hästi väljendunud.
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud.
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NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must, suur ja lai.
Koon: Pikliku kujuga ning tömbi otsaga. Ei ole kiilukujuline ega
terav.
Mokad: Paksud ja rippuvad. Alumise huule nurk on laskuva
joonega.
Lõuad/hambad: Tugevad ning piisavalt pikad lõualuud.
Käärhambumus.
Põsed: Põselihased on hästi arenenud.
Silmad: Leebe ja tõsise ilmega. Viltuse ning mitte väga sügava
asetusega. Tumepruunid. Vanematel koertel on alalaug rippuv.
Kõrvad: Madala asetusega, üsna pikad, rippuvad. Otsast kergelt
ümarad. Kõrvad on tüve juurest väikse keeruga ning ripuvad pea
lähedal.
KAEL:
Kere ja kaela ühenduskoht on märkimisväärselt jäme. Kael on
jõuline, lihaseline ning keskmise pikkusega. Nahk kaelal on lõtv
ning rikkalike voltidega.
KERE:
Selg: Pikk, lai ja lihaseline.
Laudjas: Ilma kaldeta, lai.
Rindkere: Rinnakorv on mahukas, lai ning sügav. Rindkere
ulatub vähemalt küünarnukkideni. Roided on hästi kaarduvad,
pikad nagu ka kogu rindkere. Teiste tõugudega võrreldes
vertikaalsema asetusega.
Kõht ja küljed: Kõht on mahukas ning lai. Peaaegu sama sügav
kui rindkere. Kõht ei ole liiga üles tõmmatud. Küljed ei ole
nõgusad, vaid hästi täidetud. Ümarad, tagumiste roiete all võib
olla lohk.
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SABA:
Üsna madala asetusega ning jäme. Alumine osa on kaetud pika
karvaga. Saba ulatub kannast madalamale ning on kergelt
rippuv. Poole sääre kõrguselt alates on kergelt kaardus.
Tavapärase liikumise puhul on kergelt tõstetud, ent mitte rõngas.
Tegutsedes on saba pisut kõrgemale tõstetud, kuid mitte üle
seljajoone.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Õlad: Abaluud on kaldega, lihaselised ning hästi arenenud.
Küünarvarred: Üsna tugevate lihastega.
Kämblaliigesed: Hästi väljendunud, silmapaistvad, puhtad,
kuivad. Suuruselt kämmaldega kooskõlas.
Esikäpad: Üsna tugeva luustikuga ning tugevate lihastega.
Lähestikku asetsevate varvastega. Töökoerte küüned on
tugevad, paksud ning lühikesed. Valgete varvaste puhul on
küüned heledad ning kollakaspruunide (fawn) varvaste küüned
on mustad.
TAGAJÄSEMED:
Reied: Pikad, tugevad, hästi arenenud lihastega ning tugeva
luustruktuuriga.
Sääred: Kaldega, üsna lühikesed ja väga lihaselised.
Kannad: Hästi väljendunud, kuivad.
Pöiad: Väikese kaldega.
Tagakäpad: Lähestikku asetsevate varvastega. Küüned on
paksud, tugevad ja lühikesed. Padjandid on suured ning kaetud
paksu nahaga.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Tavaliselt liigub aeglase ja raskepärase lühikese sammuga. Jahil
liigub ja saaki jälitab jõulise galopiga.
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KARVKATE
KARV:
Keskmise pikkusega paks karv, tiheda aluskarvaga. Seljal,
tagajalgade tagumisel küljel ning saba allosas on karv pisut
pikem.
VÄRVUS:
Peas ja kõrvadel pruun, välja arvatud pea külgedel. Pruun värvus
kõrvadel on pisut tumedam kui mujal. Jalad, rind ning reied on
samuti pruunid. Kere on must või mustjas tumehall. Vanas poola
jahikeeles kutsuti seda „podzary“ (põlenud). Pruunid toonid
(eriti kollakaspruun ehk fawn) on erineva intensiivsusega kuni
kaneelipruunini, mis on poola hagija puhul eriti hinnatud.
Tähekujuliselt asetsevad valged karvad moodustavad koonust
rinnani ulatuva valge laugu. Valget värvi esineb veel käppadel
ning saba otsas. Must mantel võib ulatuda peani. Silmade kohal
on selged pruunid täpid. Koonuni ulatuv must mantel on poola
hagija puhul diskvalifitseeriv viga.
SUURUS JA KAAL:
Turja kõrgus:
Isased koerad:
Emased koerad:
Kaal:
Isased koerad:
Emased koerad:

56-65 cm.
55-60 cm.
25-32 kg.
20-26 kg.

FCI-Standard nr 52 / 24.07.2000
EESTI KENNELLIIT

6

VEAD:
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja
heaolule.
• Puudulik lihastik.
• Hobuse hääl.
• Kuklaluu hari ei ole piisavalt rõhutatud.
• Ülemised silmakoopa kaared ei ole piisavalt hästi
väljendunud.
• Liiga terav koon. Must koon.
• Katkised hambad.
• Liiga heledad silmad.
• Liiga pikad või liiga lühikesed kõrvad. Peast eemale hoidvad
kõrvad.
• Vähe arenenud rinnakorv.
• Peenike, liiga lühike või liiga pikk saba. Liiga hõreda karvaga
kaetud saba või rõngas saba.
• Liiga madala asetusega kämblaliigesed.
• Lamedad padjandid.
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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