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TÕLGE: Tim Taylor ja Raymond Triquet. 
 
PÄRITOLUMAA: Prantsusmaa. 
 
KEHTIVA ORIGINAALSTANDARDI AVALDAMISE 
KUUPÄEV: 09.01.1999. 
 
KASUTUS: 
Seda hagijat kasutatakse jahikoerana suurte metsloomade jahil, 
samuti rebase- ja jänesejahil. Nad on harjunud töötama väikestes 
karjades. 
 
FCI KLASSIFIKATSIOON: 
 
Rühm 6: Hagijad, verejäljekoerad ja sugulastõud. 
Alarühm 1.2: Keskmisekasvulised hagijad. 
 Töökatsetega. 
  
LÜHIÜLEVAADE TÕU AJALOOST: 
 
See on ainus tõug, mille nimetuses on säilinud selle algupärane 
nimi briquet, mis tähendab „keskmise suurusega koer“. Tõu 
teadliku selektiivse aretamisega hakkas tegelema krahv d'Elva 
enne Esimest Maailmasõda. Tegemist on vendéeni suure 
grifooni väiksema vormiga. Vendéeni keskmine grifoon on 
harmooniline, suursugune ning üsna jässaka kerekujuga koer. 
Sõdade ajal vähenes nende koerte arvukus oluliselt ning selle 
tõu aretamisega hakati uuesti tegelema Fontenay-le-Comtes 
(Vendée regioonis) aastal 1946. Tänapäeval leidub selle tõu 
heade omadustega isendeid üsna arvukalt. Üks seda tõugu koerte 
meeskond võitis 1995. aastal Prantsusmaa jahitrofee 
punahirvede jahtimises ning neid kasutatakse ilma rihmata 
sageli metssigade jahil. 
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ÜLDMULJE: 
Keskmise suurusega grifoon, vastuvõtliku loomuga ning väga 
otsusekindel. Üsna jässakas ning heade proportsioonidega. 
KÄITUMINE/ISELOOM 
Käitumine: Hea haistmismeelega, väle ning meeldiva 
hääletämbriga koer, kes töötab meelsasti ka tihedas ja 
raskestiläbitavas võsas. Liigub kiiresti ka rasketes 
maastikuoludes, jälge ajab hoolikalt ning pühendunult. 
Temperament: Ettevõtlik, vastupidav ning robustne. Ta peab 
suutma ühtviisi hästi üles võtta vana jälge, saaki peidust välja 
ajada ning jälitada. Vendéeni keskmine grifoon on kirglik 
jahikoer. Peremehe ülesandeks on õpetada talle 
sõnakuulelikkust. 
 
PEA 
KOLJUPIIRKOND: 
Üsna kerge. Kolju ja koonu ülemised piirjooned peavad olema 
paralleelsed. 
Kolju: Kergelt kumer, üsna lühike ning mitte väga lai. 
Üleminek laubalt koonule: Hästi väljendunud. 
NÄOPIIRKOND:  
Ninapeegel: Tugev ja must. Valge ja oranži karvkatte puhul on 
lubatud ka pruuni värvi ninapeegel. Hästi avatud ninasõõrmed. 
Mokad: Mitte liiga arenenud, ent katavad korralikult alalõuga. 
Kaetud rikkalike vuntsidega. 
Silmad: Tumedad, suured ning elava ilmega. Kulmud on hästi 
väljendunud, ent ei kata silmi. Sidekest ei tohi olla nähtav. 
Kõrvad: Pehmed, kitsad ning peene struktuuriga, kaetud pika 
karvaga. Otsast teravad, hästi sissepoole pööratud, ei ulatu 
koonu otsani. Madala asetusega silmade joonest allpool. 
Koon: Sirge ning üsna lühike. Koljuga peaaegu ühepikkune. 
Otsast mitte liiga lai. 
Lõuad/hambad: Käärhambumus. Lõikehambad asetsevad 
alalõuas risti. 
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KAEL: 
Pikk ja elegantne, ilma kaelavoldita. 
 
KERE: 
Selg: Tugev ja lühike, sirge või kergelt tõusva joonega. 
Nimme: Sirge, lihaseline ning hästi seotud. 
Rindkere: Mitte liiga lai. Üsna sügav, ulatudes küünarnukkideni. 
Roided: Mõõdukalt kumerdunud. 
Küljed: Täidetud. Alajoon suunaga tahapoole kergelt üles 
tõmmatud. 
  
SABA: 
Sabatüvi on jäme, otsa suunas läheb järk-järgult peenemaks. 
Kantakse saablikujuliselt, mitte kunagi sirbikujuliselt. Üsna 
lühike. 
 
JÄSEMED 
ESIJÄSEMED: 
Esijalad on üsna tugevad, ent mitte raskepärased. Vertikaalse 
ning paralleelse asetusega. 
Õlad: Pikad, puhtad ja kaldega. 
Küünarnukid: Asetsevad madalal ning kere lähedal. 
Küünarvarred: Tugeva luustruktuuriga ja sirged. 
 
TAGAJÄSEMED: 
Hästi arenenud, vertikaalsed ja paralleelsed. 
Reied: Pikad ja lihaselised. 
Kannaliigesed: Suured ja hästi madala asetusega. Tagantvaates 
ei tohi esineda kooskandsust ega kõverjalgsust. Külgvaates on 
kannanurk mõõdukas. 
 
KÄPAD: Mitte liiga tugevad. Padjandid on kõvad, varbad 
lähestikku asetsevad ning kaarduvad. Küüned on tugevad. 
Soovitav on padjandite ja küünte hea pigmentatsioon. 
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KÕNNAK/LIIKUMINE: 
 
Energiline ja nõtke, ei ole ebaühtlane ega hüplev. 
 
NAHK: 
 
Üsna paks, ent pehme. Kolmevärvilistel koertel marmorjas. Ilma 
kaelavoldita. 
 
KARVKATE 
 
KARV: Pikk, ilma liialdusteta. Mõnikord lopsakas, katsudes 
karm. Aluskarv on hästi lopsakas. Ka kõht ja reite siseküljed 
peavad olema karvadega kaetud. Kulmud on rõhutatud, ent ei 
varja silmi. 
 
VÄRVUS: Must valgete täppidega (must ja valge). Must 
pruunide märgistega (must ja pruun). Must helepruunide 
märgistega. Kollakaspruun (fawn) valgete täppidega (valge ja 
oranž). Kollakaspruun (fawn) musta mantli ja valgete täppidega 
(kolmevärviline). Kollakaspruun (fawn) musta looriga. Hele 
kollakaspruun (fawn) musta loori ja valgete täppidega. Hele 
kollakaspruun (fawn) musta looriga. Traditsioonilised 
nimetused: jänesekarv, hundikarv, mägrakarv, metsseakarv. 
 
SUURUS: 
 
Turja kõrgus: 
Isased: 50-55 cm. 
Emased: 48-53 cm. 
Lubatud kõikumine 1 cm mõlemas suunas. 
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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. 
 
Pea: 
• Liiga jõuline, vendéeni suure grifooni pead meenutav. 
• Ninapeegli, huulte või silmalaugude depigmentatsioon. 
• Liiga pikk koon. 
• Tanghambumus. 
• Heledad silmad. 
• Liiga pikad, lamedad, liiga lühikese karvaga kaetud kõrvad 

või liiga kõrge asetusega kõrvad.  
 
Kere: 
• Silindriline või hurdalik kere. 
• Liiga nõrk selg. 
• Längus laudjas. 
 
Saba:  
• Liiga pikk või küljele kalduv saba. 
 
Jäsemed: 
• Nõrk luustik. 
• Liiga sirge nurgistus. 
• Nõrgad kämblaliigesed. 
• Mitte piisavalt lähestikku asetsevad varbad. 
 
Karvkate: 
• Mitte piisavalt tihe karv, peenike karv. 
Käitumine: 
• Arglikkus. 
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DISKVALIFITSEERIVAD VEAD: 
 
• Kartlikkus või agressiivsus. 
• Mittevastavus tõu tüübile. 
• Prognaatne hambumus (üle- või alahambumus). 
• Kõõrdsilmsus. Erinevat värvi silmad (heterokroomia). 
• Liiga kitsas rindkere. 
• Roided on alt liiga kitsad. 
• Keerdus saba. 
• Villataoline karv. 
• Ühevärviline must või valge karvkate. 
• Märgatav depigmentatsioon. 
• Standardile mittevastav turja kõrgus. 
• Märgatavad diskvalifitseerivad vead. 
• Anatoomilised väärarengud. 
 
 
 
Selgete füüsiliste või käitumuslike kõrvalekalletega koerad 
diskvalifitseeritakse. 
 
 
 
NB! Isastel koertel peab olema kaks nähtavalt normaalselt 
arenenud ja täielikult munandikotti laskunud munandit. 
 
 
 
 
 
 
Tõlge: Multilingua büroo. 


