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TÕLGE: Peggy Davis. 
 
PÄRITOLUMAA: Hispaania. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 26.05.1982. 
 
 
KASUTUS: 
Hispaania hagijat kasutatakse põhiliselt väikeste loomade jahil, 
kuigi tal ei ole midagi ka suuremate loomade jahtimise vastu, 
olgu selleks siis metssead, hirvesokud, hirved, rebased, hundid 
või karud. Koera hääletoon ja selle erinevad varjundid annavad 
jahimehele informatsiooni selle kohta, kas tegemist on vana või 
värske jäljega või topeltjäljega, selge jäljega või verejäljega. 
Hispaania hagijas on jänesejahi suur spetsialist tänu oma 
võimele teha paaristööd. Samuti on ta väga võimekas 
verejälgede otsimisel (haavatud suure jahisaagi otsimisel). 
 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6: Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.2: Keskmisekasvulised hagijad. 
 Töökatsetega. 
 
 
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
See tõug on tuntud juba keskajast. Teda on põhjalikult 
kirjeldanud kuningas Alfonso XI oma jahiteemalises raamatus 
(14. sajandil) ning Argote de Molina (1582. aastal). Samuti on 
seda tõugu mainitud erinevates klassikaliste autorite teostes. 
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ÜLDMULJE: 
Keskmise suurusega koer, heas tasakaalus ning üsna pika 
kerekujuga. Kaunikujulise pea ja pikkade kõrvadega. 
Märkimisväärne on tema hästi arenenud rindkere ümbermõõt ja 
kere pikkus, mis ületavad selgelt turja kõrguse. Kompaktne 
luustruktuur ja tugevad jalad. Peenike, sile ning liibuv karv. 
Ilme on pehme, kurvameelne ning väärikas. 
 
TÄHTSAD PROPORTSIOONID: 
Piklik kehakuju. 
• Kere pikkus on turja kõrgusest 7-10 cm võrra suurem. 
• Kolju pikkus / koonu pikkus = 1/1, ehk need on võrdse 

pikkusega. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Loomult on ta kiinduv ning rahulik. Samas suurte loomade jahil 
näitab ta üles erakordset julgust ja vaprust. 
 
PEA: 
Harmooniline, pikk ning ülejäänud kerega heas tasakaalus. 
Kolju- ja näojooned on erisuunalised. Ülaltvaates peavad kolju 
ja koon tervikuna olema pikliku kujuga ja ühtlased. Koon ei tohi 
olla otsast kitsenev. 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Keskmise laiusega, isastel koertel on laiem. Küljelt 
vaadatuna kumer. Kolju laius peab olema võrdne selle 
pikkusega. Eestvaates peab kolju olema kumer. Kuklaluu hari 
on kergelt märgatav. 
Üleminek laubalt koonule: Kergelt langeva joonega, vaid pisut 
märgatav. 
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NÄOPIIRKOND: 
 
Ninapeegel: Suur, niiske, avatud ja hästi arenenud 
ninasõõrmetega. Värvus varieerub heledast intensiivse mustani 
ning on alati kooskõlas limaskestade värviga. 
Koon: Sirge profiiliga, koonu tipuosas on lubatud vaid väga õrn 
kumerus. Pealtvaates on koon mõõdukalt kandilise kujuga ning 
läheb ninapeegli suunas kitsamaks. 
Mokad: Ülahuul peab korralikult katma alahuult. See on vabalt 
rippuv ning mõõdukalt lopsakas. Alahuul moodustab hästi 
markeeritud suunurga. Limaskestad peavad olema ninapeegliga 
sama värvi. Suulagi on limaskestadega sama värvi, hästi 
markeeritud vagudega. 
Lõuad/hambad: Käärhambumus. Valged ja tugevad hambad. 
Kihvad on hästi arenenud ning kõik eespurihambad on olemas.  
Silmad: Keskmise suurusega, mandlikujulised, värvilt 
pähkelpruunid. Kurvameelse, väärika ning aruka ilmega. 
Silmalaud on samasuguse pigmentatsiooniga nagu ninapeegel ja 
limaskestad. Laud on hästi silmamunale liibuvad. Kerge lõtvus 
rahulikus olekus on lubatud. 
Kõrvad: Suured, pikad ja rippuvad. Pehme tekstuuriga, 
ristkülikukujulised ning ümarate otstega. Asetsevad silmade 
joonest allpool ning ripuvad vabalt korgitserikujuliselt keerdus. 
Venitamata peavad ulatuma ninapeeglist kaugemale. 
Veresooned peavad olema selgelt nähtavad ning otse naha all. 
 
 
KAEL: 
 
Tömbi koonuse kujuline, lai ja tugev, lihaseline ja nõtke. 
Kaelanahk on paks ja väga lõtv moodustades lõdva ja hästi 
väljendunud kaelavoldi. 
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KERE: 
 
Selgelt ristkülikukujuline, väga tugev ja robustne. Rindkere 
ümbermõõt peab olema kolmandiku võrra turja kõrgusest 
suurem: turja kõrgus 3, rindkere ümbermõõt 4. 
Ülajoon: Sirge. Seljaosa on pisut nõgus ning nimmeosa on 
kumer, mis on tõule tüüpiline, ent sadulselg ei ole lubatud. 
Turi: Ettepoole hoiakuga ning kergelt märgatav. 
Selg: Jõuline, lai ning märkimisväärse pikkusega. 
Nimme: Väga lai ja jõuline. Pisut tõusva joonega. 
Laudjas: Jõuline, lai ning üsna horisontaalne. Laudjas peab 
olema turjaga samal kõrgusel või pisut madalamal. Arvestades, 
et tõu arengus on märgatav tendents suurema kasvu poole, on 
lubatud pisut kõrgem laudjas. 
Rindkere: Väga hästi arenenud, lai, sügav ja kõrge. Madala 
asetusega, ulatub küünarnukkideni. Rinnakuluu on märgatav. 
Roided on ümarad ning roiete vahed on väga laiad, moodustades 
suure rinnakorvi. 
Kõht ja küljed: Kõht ei ole väga üles tõmmatud. Küljed on 
sügavad, selgelt nähtavad ning täidetud. 
  
 
SABA: 
 
Sabatüvi on jäme ning saba asetseb keskmisel kõrgusel. Saba on 
tugev ja kaetud lühikese karvaga, mis moodustab sabaotsas 
pintsli. Rahulikus olekus kergelt kaarduv ning allapoole 
rippudes ulatub kannaliigeseni. Töötades ning tegutsedes 
tõstetakse saba saablikujuliselt üles, ent ilma liialdusteta. Saba 
on pidevas liikumises külgede suunas. Ei ole kunagi sirge ega 
suunaga otse üles. Ei tohi toetuda laudjale. 
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JÄSEMED 
ESIJÄSEMED: 
Täiesti vertikaalsed, sirged ja paralleelsed. Jätavad lühikese 
mulje. Lihased ja kõõlused on selgelt nähtavad. Õlavarre pikkus 
peab olema võrdne abaluu pikkusega. Tugeva luustikuga, 
jõuliste randmetega. Küünarnukid on hästi kere lähedal hoitud. 
Õlad: Abaluud on kaldus, ümarad ning lihaselised. Sama pikad 
kui õlavarred. Abaluu ja õlavarre vaheline nurk: peaaegu 100°. 
Õlavarred: Tugevad. 
Küünarnukid. Asetsevad rindkere lähedal. Õlavarre ja kodarluu 
vaheline nurk: peaaegu 120°. 
Küünarvarred: Sirged, lühikesed ja vertikaalsed. Tugeva 
luustikuga. 
Kämblad: Jõulised ja tugeva luustruktuuriga. Küljelt vaadatuna 
vaid kerge kaldega. 
Esikäpad: Kassikäpad, lähestikku asetsevate varvastega. 
Varbalülid on tugevad ja kõrge asetusega. Küüned on tugevad ja 
kõvad, padjandid on suured ja vastupidavad. Varvastevaheline 
nahk on mõõdukas ning kaetud peene karvaga. 
TAGAJÄSEMED: 
Jõulised, lihaselised ning väga heade nurkadega. Korrektsed 
jalad, kannad ilma kõrvalekalleteta. Pöiad on pikad ning käpad 
tugevad. Jäsemed on piisavalt jõulised, et tagada vajalik 
tugevus, kiirus ning tõukejõud konarlikul maastikul ning 
muutlikes oludes. 
Reied: Tugevad ja lihaselised. Puusa- ja reieluu vaheline nurk: 
peaaegu 100°. 
Sääred: Mõõduka pikkusega, lihaselised. Reie- ja sääreluu 
vaheline nurk: peaaegu 115°. 
Kannad: Hästi märgatavad, kõõlused on selgelt nähtavad. 
Avatud põlvenurk: peaaegu 120°. 
Tagakäpad: Kassikäpad, kergelt ovaalse kujuga. Pisut pikemad 
kui esikäpad. Lisavarvaste olemasolul on need tavaliselt 
üksikud, väga harva topelt. Nende eemaldamine on lubatud. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Eelistatud liikumisviis on pikendatud ja jõudusäästev traav ilma 
küljele kaldumata ning küliskäiguta. Erilist tähelepanu tuleb 
liikumisel pöörata küünarnukkide ning kandade liikumisele. 
Sellele tõule on iseloomulik nuuskides liikuda pea madalal. 
 
NAHK: 
Väga elastne, paks ning värvuselt roosa. Terve kere ulatuses 
lõtv. Kui pead hoitakse madalal, võib nahk moodustada 
otsmikul voldi. 
 
KARVKATE 
 
KARV: 
Tihe, lühike, peene struktuuriga ja sile (liibuv). Katab terve kere 
kuni varbavahedeni välja. 
 
VÄRVUS: 
Valge ja oranž, kusjuures domineerivaks värvuseks võivad olla 
mõlemad. Värvused on levinud ebaühtlaste märgistena, millel 
on selged piirjooned, ent millel ei esine täppe. Oranž värvitoon 
võib varieeruda heledatest toonidest (sidrunkollane) kuni 
intensiivse punakaspruunini. 
 
SUURUS: 
Selle tõu puhul on selgelt väljendunud sugupoole tüüp, mis 
seisneb emaste ja isaste suuruse erinevuses. Emased on 
märkimisväärselt väiksemad ning õrnema kehaehitusega. 
Turja kõrgus:   
Isased: 52-57 cm. 
Emased: 48-53 cm. 
Muus osas silmapaistvalt heade proportsioonidega koerte puhul 
on lubatud kõikumine kuni 1 cm. 
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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. 
• Küljelt vaadatuna kaardus koon, ilma liialdusteta. 
• Tanghambumus. Ühe eespurihamba puudumine. 
• Lõdvad silmalaud, mis jätavad sidekesta nähtavaks. 
• Nõrk selja- ja nimmepiirkond, õõtsuv samm. 
• Liiga pikk nimmeosa. Pikem nimmeosa on küll lubatud, ent 

see ei tohi olla liialdatud. 
 
TÕSISED VEAD: 
• Nõrk kehaehitus. 
• Liiga terav või liiga tömp koon. 
• Mõõdukas ülehambumus. Kihvade või eespurihammaste 

puudumine, mis ei ole põhjustatud traumadest. 
• Sisse- või väljapoole pööratud silmalaud. 
• Pügatud kõrvad. 
• Sadulselg. 
• Turjast oluliselt kõrgem laudjas. 
• Liiga väike rinnaümbermõõt. 
• Liiga kõrgel kantud saba või laudjale toetuv saba. Kupeeritud 

saba. 
• Ebaõige jalgade asend. Nõrgad või kõverad jalad. 
• Väljapoole pöördunud küünarnukid liikumisel või seistes. 
• Kooskandsus. 
• Jäsemete liikumine külgede suunas. 
• Laineline karv, karm või poolpikk karv. 
• Depigmentatsioon. 
• Tasakaalutu iseloom. Väga arglik, närviline või agressiivne 

käitumine. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD 
• Agressiivsus või liigne argus. 
• Kere pikkus on võrdne turja kõrgusega või sellest väiksem. 
• Lõhenenud nina. 
• Väga suur ülehambumus. Igasugune alahambumus. 
• Karm ja pikk karv. Villataoline karv, mis viitab 

segaverelisusele. 
• Kolmevärvilised koerad või pruunide märgiste esinemine 

koonul ja jalgadel. 
 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


