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TÕLGE: Toimetanud J. Mulholland (2008) koostöös R. 
Triquet'ga. 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 04.11.2008. 
 
KASUTUS: 
Karjana töötavad hagijad suurte loomade jahtimiseks. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6:  Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.1:  Suurekasvulised hagijad. 
Töökatsetega. 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
Suur anglo-prantsuse must-valge hagijas pärineb sellisest tõust 
nagu „Bâtard Anglo-Saintongeois“ – see on tõutüüp, mis 
arenes välja 19. sajandi keskpaigas Cascogne’i hagija ning 
rebasekoera ristamise tulemusena. Selle tõu esindajaid on 
maailmas tänapäeval umbes 2000 ning aastas sünnib seda 
tõugu kutsikaid ligikaudu 200. Need koerad töötavad 
kahekümnest ja enamast koerast koosnevas karjas. 
2007. aastast pärineva kirjelduse koostas „Club du chien 
d’ordre“ president M. Pierre Astié koos oma toimkonnaga ning 
koostöös Raymond Triquet'ga. 
 
ÜLDMULJE: 
Suur ja üsna jõuline koer. Vastupidav, robustne ja tugeva 
luustikuga, mis meenutab tema põlvnemist Gascogne'i hagijast. 
 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
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Koon on koljust pisut lühem. 
Kere pikkus mõõdetuna õlanukist istmikunukini on võrdne 
turja kõrgusega. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Silmapaistev hirvede ja sokkude jahil märjal või metsasel 
maastikul. Sõbralik, inimesele lähedane koer. Kennelites on 
neid kerge pidada. 
 
PEA: 
Tugev ja üsna lühike. Kolju ja koonu jooned on paralleelsed. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Üsna lame ja lai, kuklakühm vaevu märgatav, 
kulmukaared esiletungivad. 
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud. 
 
NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Must, arenenud ning pisut tõstetud. Ninasõõrmed 
hästi avatud. 
Koon: Sirge ja pisut lühem kui kolju. 
Huuled: Külje pealt vaadatuna on mokad silmatorkavalt 
kandilise kujuga. Ülemine huul ulatub hästi üle alumise. 
Silmad: Pruunid, üsna sügaval asetsevad, ent mitte liialt. 
Kõrvad: Kinnituskohas üsna laiad ning asetsevad silmadega 
ühel kõrgusel. Kinnituskoha juures on nad üsna lamedad, kuni 
otsani üsna lokilised. Keskmise pikkusega. Ettepoole tõmmates 
ei tohi kõrvad ulatuda kaugemale kui kahe sõrme kaugusele 
ninaotsa nahkse osa algusest. Kõrvatipud on üsna teravad. 
 
KAEL: 
Tugev ja üsna lühike. Lubatud on kerge kaelavolt. 
 
KERE: 
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Selg: Sirge ja hea hoiakuga. 
Nimme: Üsna lai ning üsna lühike. 
Laudjas: Kerge kaldega. Puusad on üsna laiad. 
Küljed: Hästi täidetud. 
Rind: Lai ja madala asetusega ulatudes küünarnukkideni. 
Rinnakorv: Mõõdukalt ümar. 
Alajoon ja kõht: Kergelt tõusva joonega. 
 
SABA: 
Sabajuur on tugev, otsa suunas läheb peenemaks. Pikk ja sirge. 
Tegutsedes kantakse ülajoonest kõrgemal, ent mitte 
vertikaalselt. 
 
JÄSEMED 
 
ESIJÄSEMED: 
Kerega ühel joonel. Pigem ümarad kui lamedad. 
Õlad: Pikad ja hea lihastikuga. 
Küünarliigesed: Kere lähedal. 
Küünarvarred: Püstised. 
Kämblad (kämblaliigesed): Küljelt vaadatuna kergelt laskuva 
joonega. 
Käpad: Paksud ja suured, üsna ümarad. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Tagantvaates paralleelsed. 
Reie ülaosa: Hästi madala asetusega. Lihaselised, ent mitte üle 
arenenud. 
Kannad: Küljelt vaadatuna vaid pisut kaldus. 
Käpad:  Paksud ja suured, üsna ümarad. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Pingutuseta. Eelistatud liikumisviis on kerge ning pikendatud 
galopp. 
 
NAHK: 
Valge karva all valge nahk, musta karva all must nahk. 
Mõnikord esineb kõhul ja reite sisekülgedel siniseid või 
kahvatusiniseid laike. 
 
KARVKATE 
 
KARV: 
Lühike, üsna tugev ja tihe. 
 
VÄRVUS: 
Kohustuslik on valge ja must, musta mantliga ning mustade 
märkidega, mis on suuremal või vähemal määral levinud üle 
terve kere ning mõnikord võib esineda musti või sinakaid laike 
või ka väikseid kollakaspruune täppe, viimaseid siiski ainult 
jäsemetel. Silmade kohal võivad olla kahvatupruunid täpid, 
kollakaspruuni värvust võib esineda ka põskedel, silmade või 
kõrvade all. Sageli esineb ka „sokumärk“ reitel. 
 
Kõrgus: 
 
Turja kõrgus: 
Isased: 65-72 cm. 
Emased: 62-68 cm. 
Lubatud kõikumine +/- 1 cm. 
 
 
 
 
VEAD: 
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Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse aste sõltub otseselt konkreetse 
kõrvalekalde ulatusest ning selle mõjust koera tervist ja heaolu 
silmas pidades. 
 
TÕSISED VEAD: 

• Ninapeegel: Märkimisväärne pigmentatsiooni puudus. 
• Lõuad: Ülehambumus või alahambumus. 
• Silmad: Liiga heledad. 
• Kõrvad: Liiga keerdus või liiga pikad kõrvad. 
• Kaelavolt: Liiga suur. 
• Värvus: Must värvus põskedel ulatub huulteni. 

 
DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 

• Agressiivsus ja liigne argus. 
• Jäsemed: Nõrgad jäsemed. 
• Tõsine jäsemete kõrvalekalle. 
• Käpad: Pikad käpad. 
• Värvus: Kolmevärvilisus. 

 
Füüsilisi ja käitumuslikke kõrvalekaldeid näitavad koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


