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TÕLGE: C. Seidler. 
 
PÄRITOLUMAA: Slovakkia. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 16.04.1963. 
 
KASUTUS: 
Seda tõugu iseloomustab võime tundide kaupa ajada saaki 
värske jälje või lõhna järgi andes oma tegevusest haukumisega 
märku. Tänu tema tohutule innukusele kasutatakse teda 
päritolumaal metssigade ja röövloomade jahil. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
Rühm 6:  Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.2:  Keskmisekasvulised hagijad. 
 Töökatsetega. 
ÜLDMULJE: 
Alati üleni must, pruunide märgistega. Kergemapoolse 
kehaehitusega, ent tugeva luustikuga. Pikema ristküliku 
kujuline. 
 
KÄITUMINE/ISELOOM: 
Elava loomuga ning eriti hästi arenenud suunatajuga. 
 
PEA 
 
KOLJUPIIRKOND: 
Kolju: Üsna pika ristküliku kujuline. Kolju ülaosa on lameda 
kupli kujuline. Kulmukaared ning frontaalvagu on hästi 
märgatavad. Kuklakühm on vaevumärgatav. Koonu- ja kolju 
ülajooned on paralleelsed. 
Üleminek laubalt koonule: Nurk on umbes 45°. 



 

FCI-St. nr 244 / 19.08.1996 
EESTI KENNELLIIT 

3 

NÄOPIIRKOND: 
Ninapeegel: Alati must, suhteliselt suur ning mõõdukalt 
ahenev. Ninasõõrmed on mõõdukalt avatud. 
Koon: Koonuselg on sirge. Pikk ning mitte liiga lai nagu 
koljugi. 
Mokad: Ei ulatu üksteise peale. Mokad on liibuvad, suunurgad 
on märkimisväärselt avatud. 
Lõuad/hambad: Ühtlase kujuga ja tugevad lõuad, hästi 
arenenud täishambumusega. 
Silmad: Tumedad ning üsna sügava asetusega. Ilme on elav ja 
julge. Silmalaud on alati mustad. Silmad on mandlikujulised. 
Kõrvad: Asetsevad pisut silmade joonest kõrgemal, kantakse 
lamedalt vastu pead. Keskmise pikkusega ning otsast ümara 
kujuga. 
 
KAEL: 
Hea asetusega, kantakse 135-kraadise nurga all. Lihaseline 
ning ilma lõdva nahata. 
 
KERE: 
Selg: Sirge, keskmise pikkusega. 
Nimme: Mitte liiga pikk, piisavalt lai, tugev ning lihaseline. 
Laudjas: Mitte liiga pikk, keskmise laiusega ning ümar. 
Rind: Lai ja hästi arenenud eesrind. Keskmise sügavusega, 
paraja laiusega ning sobiva pikkusega. Roided on kaarduvad 
ning langeva joonega. 
Kõht ja küljed: Mõõdukalt üles tõmmatud. 
 
SABA: 
Üsna madala asetusega allpool seljajoont. Tugeva kinnitusega 
ning otsa suunas läheb peenemaks. Ulatub kannani. 
Puhkeolekus rippuv. Tegutsedes saablikujuliselt 150-kraadise 
nurga all ülespoole kaarduv. 
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JÄSEMED 
ESIJÄSEMED: 
Abaluud ja õlavarred: Üsna lühikesed, hästi arenenud ning 
lihaselised. Õlaliigese nurk umbes 110°. 
Küünarvarred: Vertikaalse asetusega ning kuivad. 
Kämblaliigesed: Lühikesed. 
Kämblad: Mitte liiga pikad, üsna kaldus. 
Esikäpad: Ovaalsed. Hästi kaardunud varvastega. Küüned on 
alati mustad ja tugevad. Tumedad ja hästi arenenud padjandid. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Reied: Piisava laiusega, pikad ja lihaselised. 
Sääred: Laiad, paraja pikkusega, väga lihaselised. 
Kannaliigesed: Asetsevad umbes 15 cm kõrgusel. Mõõdukalt 
laiad. Kannanurk on umbes 150°. 
Kannad: Umbes 8 cm pikkused ning mõõdukalt ettepoole 
kaldus. Ilma lisavarvasteta. 
Tagakäpad: Ovaalse kujuga. Varbad on lähestikku asetsevad 
ning hästi kaarduvad. Padjandid on hästi arenenud ning 
mustad. 
 
NAHK: 
Värvuselt tumepruunist mustani. Liibuv, ilma voltide ja lõdva 
nahata. 
 
KÕNNAK/LIIKUMINE: 
Energiline ja tasakaalustatud. 
 
KARVKATE 
KARV: 2-5 cm pikk, keskmiselt kare, liibuv ja tihe. Seljal, 
kaelal ja sabal on karv pikem. Aluskarv on eriti talvisel ajal 
tihe, ent ei tohi puududa ka suvel. 
VÄRVUS: Must. Jäsemetel on pruunid kuni mahagonitooni 
märgised. 
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KÕRGUS JA KAAL: 
 
Turja kõrgus isastel: 45-50 cm. 
Turja kõrgus emastel: 40-45 cm. 
Kaal: 15-20 kg. 
 
VEAD: 
 
Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud nõuetest tuleb lugeda vigadeks 
ning nende tõsiduse hindamisel tuleb arvestada konkreetse 
kõrvalekalde ulatust ning võimalikku mõju koera tervisele ja 
heaolule. 
• Raskepärane, kohmakas või jässakas kehaehitus. 
• Liiga raskepärane pea.  
• Üksteise peale ulatuvad mokad. 
• Puudulik hambumus. 
• Üle- või alahambumus. 
• Heledad silmad. Lõdvad või liiga pingul silmalaud. 
• Liiga kerged või terava otsaga kõrvad. 
• Lõtv nahk kaelal (kaelavolt). 
• Nõrk selg. 
• Lame rinnakorv (tõsine viga). 
• Liiga pikk saba. Puhkeolekus seljajoonest kõrgemal hoitud 

saba. 
• Jäsemete ebaõige asetus. 
• Pehmed käpad. 
• Liiga lühike karv. Aluskarva puudumine. Liiga pikk või 

laineline karv. 
• Muud värvi karvkate kui must. Valged märgised. Häguste 

piirjoontega pruunid märgised. 
• Ettenähtust suuremad mõõdud. 
 



 

FCI-St. nr 244 / 19.08.1996 
EESTI KENNELLIIT 

6 

OLULISED MÕÕDUD (IDEAALSED): 
 
Kaal: 16 kg. 
Turja kõrgus isastel: 46 cm. 
Turja kõrgus emastel: 43 cm. 
Pea kogupikkus: 22 cm. 
Koonuselja pikkus: 9 cm. 
Kolju pikkus: 13 cm. 
Pea laius: 10,5 cm. 
Rinna laius: 16,5 cm. 
Rinna kõrgus: 22 cm. 
Rinna sügavus: 31,5 cm. 
Kere pikkus: 55 cm. 
Rinnakorvi ümbermõõt tagumise roide tagant: 54 cm. 
 
NURGISTUSED: 
 
Õlanurk: 110°. 
Küünarliigese nurk: 140°. 
Puusaliigese nurk: 130°. 
Põlveliigese nurk: 130°. 
Kannaliigese nurk: 145°. 
 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
NB! Isastel peab olema kaks nähtavalt arenenud ja täielikult 
munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


