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TÕLGE: Renée Sporre-Willes.
PÄRITOLUMAA: Rootsi.
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI
KUUPÄEV: 17.07.1997.

AVALDAMISE

KASUTUS:
Haukumisega jahisaagist märku andev hagijas. Kasutatakse
jäneste ja rebaste jahil. Ei sobi karjas ega paaris töötamiseks,
samuti ei sobi hirvejahiks.
FCI KLASSIFIKATSIOON:
Rühm 6:
Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud.
Alarühm 1.2: Keskmisekasvulised hagijad.
Töökatsetega.
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST:
1886. aastal peetud Rootsi esimesel koertenäitusel oli esindatud
189 hagijat. Nende seas olid ka õde ja vend nimedega Tamburini
ja Ralla I, kelle omanikuks oli talunik Per Schiller. Nemad olid
kuulsate Kaflåse mõisas elanud ning ilmselt Lõuna-Saksamaalt
pärit hagijate järeltulijad. Nad olid üsna väiksekasvulised,
pruunid, musta mantliga ning väikeste valgete märgistega.
Schilleri hagija eelkäijate hulka kuuluvad ka šveitsi ning briti
hagijad, põhiliselt harjerid. Tõug muutus kiiresti tüübilt
homogeenseks. Rootsi Kennelliit tunnustas tõugu 1907. aastal.
ÜLDMULJE:
Heade proportsioonidega, jõulise ning väärika välimusega, mis
väljendab kiirust ja tugevust.
TÄHTSAD PROPORTSIOONID:
Pisut ristkülikukujuline kere.
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KÄITUMINE/ISELOOM:
Energiline ja tähelepanelik.
PEA:
Üsna pikliku kujuga pea. Nii eest- kui külgvaates peab olema
kolmnurkse kujuga, ent koon ei tohi olla väga terav.
KOLJUPIIRKOND:
Kolju: Kolju on kergelt kumer. Kolju kõige laiem koht on
kõrvade vahel.
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud.
NÄOPIIRKOND:
Ninapeegel: Must, hästi arenenud ninasõõrmetega.
Koon: Koon on pikk. Koonuselg on sirge ning kolju joonega
paralleelne.
Mokad: Huuled peavad olema pingul ja liibuvad.
Põsed: Lihaselised põsed.
Lõuad/hambad: Käärhambumus. Tugevad ja hästi arenenud
hambad.
Silmad: Tumepruunid, erksa ilmega.
Kõrvad: Kõrge asetusega. Ettepoole sirgeks tõmmatuna ei ulatu
koonu keskosani. Kõrvad võivad valvelolekus pisut kõrgemale
tõusta. Pehmed, ripuvad pea lähedal, kõrva eesserv liibub vastu
põski.
KAEL:
Pikk ja jõuline, sulandub hästi õlgadesse. Nahk kaelal on pehme
ning liibuv. Isastel peab olema ülajoon selgelt väljendunud
kumerusega.
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KERE:
Turi: Turi on hästi väljendunud.
Selg: Selg on ühtlane ja tugev.
Nimme: Lihaseline ja kergelt kumer.
Laudjas: Laudjas on kerge kaldega, pikk ning lai.
Rind: Rindkere on sügav, pikk, hästi arenenud ning ulatub
küünarnukkideni. Mõõdukalt kaardunud roided.
Alajoon ja kõht: Kõhujoon on vaid pisut üles tõmmatud.
SABA:
Seljaga ühel joonel. Sirge või kergelt saablikujuliselt kaarduv.
Sabatüvi on jäme ning otsa suunas läheb saba peenemaks.
Ulatub kannani. Liikumisel ei kanta saba eelistatult seljajoonest
kõrgemal.
JÄSEMED
ESIJÄSEMED:
Üldmulje: Tugeva luustikuga, mis on ülejäänud koeraga heas
tasakaalus. Eestvaates on esijalad sirged ja paralleelsed.
Õlad: Õlad on pikad, lihaselised ja hästi tahapoole suunatud.
Lähestikku asetsevad.
Õlavarred: Õlavarred on pikad ning moodustavad õlaga
täisnurga.
Küünarnukid: Hoitakse kere lähedal ning ei ole rinnakorvi all
nähtavad.
Kämblad (randmed): Vetruvad. Moodustavad küünarvarrega
väikese nurga.
Esikäpad: Ovaalse kujuga, hästi kaardunud ning lähestikku
asetsevate varvastega.
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TAGAJÄSEMED:
Üldmulje: Tagantvaates tugevad ja paralleelsed.
Reied: Hästi arenenud lihastega ning küljelt vaadatuna laiad.
Põlveliigesed: Hea nurgistusega.
Kannaliigesed: Hea nurgistusega.
Pöiad: Lühikesed, kuivad ja sirged.
Tagakäpad: Samasugused nagu esikäpad. Lisavarbad on
ebasoovitavad.
KÕNNAK/LIIKUMINE:
Paralleelne, tugev ning ulatuslik.
KARVKATE:
Karm, mitte väga lühike, kerele liibuv. Pea peal, kõrvadel ning
jalgade esikülgedel peab karv olema lühike ja sile. Saba all ning
reite tagakülgedel võib pealiskarv olla pikem.
VÄRVUS:
Pruun, selgelt väljendunud musta mantliga (tekk), mis katab
selga ning kaela külgesid, ulatub mööda kere külgesid alla ning
katab ka saba pealmist osa. Väikesed valged märgised rinnal ja
varvastel on lubatud. Täiskasvanud koerte puhul ei ole lubatud
pruuni värvuse sisse segatud mustad karvad. Mustad märgised
põskedel on siiski lubatud.
KÕRGUS
Turja kõrgus:
Isased koerad:
Ideaalne turja kõrgus:
Emased koerad:
Ideaalne turja kõrgus:
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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.
• Valed proportsioonid kere pikkuse, turja kõrguse ning
rindkere sügavuse vahel.
• Puudulikult väljendunud sootüüp.
• Lai kolju, esiletungiv kuklakühm.
• Kausikujuline koon.
• Üle- või alahambumus, tanghambumus.
• Punnis põsed.
• Heledad silmad.
• Lühike ja järsk laudjas.
• Seljajoonest kõrgemal kantud saba.
• Nürinurk abaluu ja õlavarre vahel.
• Piiratud tagajalgade liikumine.
• Ebamäärane mantel, kus musta värvuse sees esineb palju
pruune karvu.
• Rinda, kere külgi, õlgu ning reisi kattev raske must mantel.
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD:
• Agressiivsus ja liigne argus.
• Ükskõiksus.
• Väga suur üle- või alahambumus.
• Turja kõrgus on lubatud vahemikust kõrgem või madalam.
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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