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FCI – Standard nr 63 /  18. 06. 1996 /  D  

 
 

AUSTRIA  SILEDAKARVALINE   
HAGIJAS  

(BRANDLBRACKE - VIERÄUGL) 
 

 
PÄRITOLU: Austria. 
 
KEHTIVA  ORIGINAALSTANDARDI  AVALDAMISE  
AEG: 
         10.10.1995. 
 
KASUTUS: Austria siledakarvaline hagijas on väga 
armastatud jahikoer oma sobivuse tõttu raskeks tööks nii 
kõrgmäestikus kui ka lauskmaal niihästi hagijana kui ka 
verejäljekoerana. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 6 
Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud 
 
Alarühm 6.1.2 
Hagijad; Keskmised hagijad. 
 
Töökatsetega (hagija- ja verejäljekatse).  
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LÜHIKENE  AJALOOLINE  ÜLEVAADE : 
Austria lühikarvalist hagijat peetakse ehtsaks keldi hagija 
järeltulijaks. Nagu peaaegu kõikide vana päritoluga 
koeratõugude puhul, nii pole ka „topeltsilmalise 
kõrbhagija“ kohta kuni 19. sajandi keskpaigani mingeid 
ajaloolisi kirjalikke tõendeid. See tuleneb asjaolust, et kuni 
selle ajahetkeni ei viidud läbi mingisugust reeglipärast 
aretustööd.  
 
ÜLDMULJE : 

Keskmise suurusega koer. Tugeva, pikliku, elastse 
kehaehitusega. 

KÄITUMINE / ISELOOM : 

Peene haistmisega, eelkõige jänest kilgates jälitav koer, 
kes on visa ja kindel jäljel ning meeldiva iseloomuga. 

PEA : 

PEAPIIRKOND :  
Kolju : Lai, kuklakühm on nõrgalt väljendunud. 

NÄOPIIRKOND : 
Ninapeegel : Musta värvi. 
Koon : Tugev, sirge koonuseljaga. 
Mokad : Hästi arenenud, liibuvad, täies ulatuses läbivalt 
pigmenteerunud. 
Lõuad / Hambad : Tugev kääritaoline hambumus. 
Soovitav on täiskomplektne hammastik 42 hambaga; 
lubatud on kokku kahe hamba puudumine PM1 või PM2 
(esimeste või teiste eespurihammaste) seast. M3 
(kolmandad purihambad – molaarid) jäetakse 
tähelepanuta. 
Silmad : Kirkad, tumepruunid, silmanurgast ei tohi punast 
välja paista.  
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Kõrvad : Keskmise pikkusega, mitte liiga laiad, kõrge 
asetusega, alaservast ümardunud, siledalt rippuvad.  

KAEL : 

Keskmise pikkusega, hästi tugev, kaelalott on 
ebasoovitav. 

KERE : 

Turi : Hästi rõhutatud. 
Selg : Pikk. 
Nimme (lanne) : Kergelt ülestõmmatud. 
Laudjas : Veidi kaldus asetusega laskuv. 
Rindkere : Lai ja sügav. 

 

SABA : 

Pikk, ühtlaselt ahenev, veidi kaardunud, rahulikus 
olukorras rippuvas asendis, alapoolel jämedakoeline karv, 
kuid mitte liiga jäme harjas. 

 

JÄSEMED : 

ESIJÄSEMED : 

Hästi arenenud; jalad on sirgete seisudega ja tugevad. 
Õlad : Kaldus asetusega, tugeva lihastikuga. 

TAGAJÄSEMED : 

Üldmulje : Hästi arenenud. 
Reied : Saledad, arenenud mõõduka tugevusega, pikad. 

KÄPAD : Tugevad, ümarad, kumerdunud. Varbad on 
tihedalt kokku surutud, küüned on tugevad ja mustad, 
käpapadjandid on suured ja tugevad. 
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LIIKUMINE : 

Liikumine on pika ulatusega ja elegantne. 

 

KARVKATE : 

KARV : Siledakarvaline, tihedalt liibuv, tihe, rikkalik, siidja 
läikega ja elastne karv. Pikkus ca 2 cm. 

VÄRVUS : Must koos väheste, teravalt piiritletud hele- 
kuni tumepruunide piirdemärgistega. Olemas peavad 
olema kaks kõrbevärvi märgist silmade kohal 
(topeltsilmad).  

 
SUURUS :   48 – 56 cm. 

Turjakõrgus :  isased : 50 – 56 cm,  
emased : 48 – 54 cm.  

 
VEAD : 

Kõiki kõrvalekaldeid eeltoodud punktidest tuleb lugeda  
vigadeks, mille aste hindamisel sõltub otseselt 
kõrvalekalde ulatusest. 

�� Liiga kitsas koljuosa.  
�� Lai koonuosa.  
�� Voltidega, liiga teravatipulised, liiga kitsad, liiga 

lühikesed kõrvad.  
�� Liiga lühike, liiga peenike, liiga tugevasti küljele 

pööratud saba, jämedama karva puudumine saba 
alapoolel.  

�� Nõrgad jalad.  
�� Arglik käitumine.  
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD : 
�� Üle- või alahambumus; rohkem kui kahe PM1 või 

PM2 puudumine.  
�� Igasugune muu värvus peale eespool nimetatu.  
�� Selgelt eristuvate kõrbevärviliste märgiste 

(topeltsilmade) puudumine silmade kohal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Märkus : Isastel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maret Kärdi tõlge  
saksakeelsest originaalist, mai 2005 
heaks kiidetud EKL juhatuses 16. juunil 2005 protokoll nr 6 


